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�/ שביסוד יסוד א הקדמהקונטרס

הקדמה 
ומיוחדאל יחיד הנה א אחד י'שראל. נ'שמות ד'לה א'דון ה'שפעות ו'יהיו ה'יחוד י'תגלה ,

צדקותו  גדולתו ועכי"א, וזי"ע זצוקללה"ה הרמח"ל אדוננו רבים בת בשער ידוע

לדורות  ישראל בני עם את בהם וזיכה שכתב הרבים כתביו ופרישותו, השגתו חסידותו

ללמוד  זוכים וכולם בעולם. הוי"ה יחוד סוד את ידיהם ועל בהם ולגלות להאיר עולם

השותה  וכל ונקיים. זכים מים חיים מים באר מבארו ויונקים והטהורים הקדושים בספריו

יתברך. ה' של אורו עליו וזורח זוכה מבארו

מאליהו"כתב "מכתב המופלא בספרו זצוק"ל דסלר אליעזר אליהו רבי הצדיק הגאון

(355 עמ' ד' אחד (חלק לתלמיד [אנגליה], תש"א ויצא פרשת לסדר א' מיום מכתב ,

מתנה  מחמדי, לכם, שולח אני אכן וז"ל: מובא, הדברים ובתוך הקודש, בעבודת חיזוק

"מסילת  והקדוש הנפלא בספר  הראשונות שורות שתי ביאור והוא מאד. וחביבה טובה

77)ישרים" עמ' א בחלק נמצא ומלה (הביאור מלה בכל ולדקדק בדבריו לדייק מאד צריך .

תשובו  ועתה הזה, בספר שלמדתם לי כתבם הן בהם. ונפלאות גדולות רואים ואז ממש,

ילמדו  גם אם הזה באופן בכאן. הרצוף בביאור תראו אשר הדרך פי על בו תלמדו

כך  אבל אחד. פרק ילמדו אשר עד יעבור  רב זמן ביומו, יום דבר שעה כחצי בקביעות

עכ"ל. לבו. אל להשיב האדם יגיע לא זה ובלי היטב, להבחין הלימוד דרך הוא 

תורתו הרי בעיניו חשוב היה כמה זצוק"ל, דסלר א"א הרה"צ של קדשו מדברות לנו

זה. ישראל קדוש של בדבריו מאוד לדייק שצריך שאמר הרמח"ל של ומשנתו

שליט"אעוד חיים מרדכי הרה"ג "פנינים")הראני גליון ומחבר וכתבים"(עורך "אגרות בספר

שלה)ח"ב אגרת פד בזה"ל:(עמ' זצ"ל, וולבה שלמה רבי הצדיק הגאון המשגיח שכתב

נ"ע  מרבותי שמעתי אשר נפלא, בסגנון ישרים] [מסילת הספר את הרמח"ל כתב כידוע

יעו"ש. עכ"ל עמוקים. לסודות ורמזים קבלה דבריו שכל

הנקראבסיעתא זה קונטרס לאור להוציא יתברך ה' זיכני שביסוד"דשמיא ע"ש "יסוד ,

מ"א  באייר הוי"ה יום שהוא וזיע"א זצוקללה"ה הקדוש הרמח"ל פטירת יום

מגלה  הקדוש הרמח"ל נפטר שבו זה ויום שביסוד, היסוד ספירה מאירה שבו למטמונים

���

"תקט"ו א. בספרו בתפילותיו הקדוש הרמח"ל של לשונו כמו היא ההקדמה של פתיחה ריחמ"א: א"ה

"אחד" זו, נפלאה בלשון להתבונן ויש ומיוחד, יחיד אחד היא הקדוש הרמח"ל של לשונו הנה תפלות".

מציאות  שום ואין בעולם נמצא הוא שרק היא הכוונה "יחיד" גמורה. באחדות עולם בורא אצל שהכל

מלבדו  חוץ מיוחדות שום ואין כולו בעולם ודבר דבר בכל מיוחד הוא שרק "ומיוחד" מלבדו. אחרת

דברי  בפירוש כנלע"ד המיוחד, הוא שהוא יתברך ה' מלבד בעולם חידוש משום להתפעל לנו אין וע"כ

ערכי. כפי קודשו



ניחוח ב �מריח

שביסוד יסוד שהוא מהותו כל יסודות ב את להעמיד הוא הזה בעולם ועסקו ענינו שכל

בעולמו יתברך ה' הנהגת בענין המקולקלים, היסודות את ולתקן וחזקים ג איתנים

בעולם. ה' ויחוד בו והאמונה

���

"תורת ב. ישיבת ראש שליט"א מורגנשטרן מאיר יצחק הרה"צ שכתב מה כאן להביא יש ריחמ"א: א"ה

מצורע  תזריע פרשת שב"ק (שיחות חדתין בנשמתין לנפשך" חכמה "דעה בקונטרס ירושלים חכם"

להיות  שזכו רבים צדיקים שהיו שאף  זי"ע הרמח"ל רבינו דברי את בזה הזכיר וז"ל: ה'), אות תשע"ג

מרועי  אותם ולעשות עליהם לשרות ה' בחר בהם לא מ"מ וכדו', הטובים מעשיהם מחמת צדיקים

ובחר  השכינה עליהם שרתה שבזה באמונה העיקרי עסקו שהיה למי אלא עולם, לדורות ישראל בני

שבעולם  טובים מעשים כל האדם יביא אם שאף זי"ע הסולם מבעל איתא וכן יתברך, השם בהם

ה' בחר כי ורצונו, בחירתו את יתברך השם ישנה לא שישנם נביות אילי כל יתברך להשם ויקריב

האמונה  עבודת שהיא הסולם) בעל (כלשון היחוד וטיפת נקודת שהיא המלכות, בעבודת היינו בציון,

עכ"ל. האמונה. אל ההתקשרות שהיא – דנוקבא יסוד היינו קבלה עפ"י ש"ציון" ה', ויחוד

מח"ס ג. קנדה) (טורנטו שליט"א מייזליס אברהם הרה"ג מאת שקיבלתי מה כאן אביא ריחמ"א: א"ה

האדמו"ר  נב): עמ' שיחתן, יפה ספר (מתוך וז"ל נפלאים, ספרים שאר ועוד חכמים" שטבעו "מטבע

בפ' ורמוזה האחרונה, הגלות כבר שזו נקוה הבה לאמריקא. עוד תגלה שהתוה"ק אמר: זצ"ל מצאנז

כך, רואות עינינו ועכשיו לאנד". גאלדינע "דאס שאומרים: כמו באחרונה, נזכר זהב" "די א) א, (דברים

הוא  אמריקא אומר: אחת אמנם ירבו. כן למאוד חשובים תורה ומרכזי תורה מוסדות ב"ה שם יש כי

קצב  עמ' במרום (אדיר זצ"ל הרמח"ל כתבי שלפי התחתון, כדור חצי הכוונה שבחו"ל, לארץ חוץ

העליונה  החמה רנ"א), עמו י"א כרך לרמ"ק יקר באור וכדוגמתו זצוק"ל, פרידלנדר הרב מהדורת

ממילא  השקיעה. עד מהזריחה ירושלים, באופק תלוי זה כי כאן, אינה התחתונה, החמה המלווה

אליך  "והתפללו ח) א (מלכים וכמ"ש הקודש, בארץ ישראל בני אחינו עם ביותר להתקשר צריכים

הצריכים  הקודש, שבארץ החסד ומוסדות והיראה התורה במוסדות התמיכה ידי שעל ארצם". דרך

מצדיקים  וכידוע הארץ, וקדושת ישראל בני אחינו עם להתקשר זוכים שבחו"ל, לתמיכה וצמאים

עכ"ל. ישראל. לארץ הצדקות עם מתחשבת ישראל נשמת שמעלת שאומרים:

למה  עתה לך לפרש ואשלים וז"ל: במרום, באדיר הרמח"ל שכתב מה את כאן אביא הדברים ולהבנת

יום  הוא העולם לחצי לילה שהוא שבשעה יהיה איך לך אפרש וגם שעות. כ"ד ולא שעות י"ב הם

אך  והתחתון, עליון בסוד הדברים סידר ב"ה המאציל כי הוא, הענין סוד אך להיפך, וכך האחר לחציו

ונמצא  בלילה, ומחלקת ביום השפע מקבלת שהנוקבא ותראה העליון. מסוף אל מקבל התחתון אין

הלילה. ושל היום של אותם עצמן הם שעות הי"ב ולכן הענפים. נוטלין ובלילה היא, נוטלת שביום

היום  התפשטות אלא אינו העליון, לחלק לילה שהוא בזמן העולם, מן הב' לחלק אשר היום כי והיינו

דיקנא  תיקוני בי"ב אלא ההנהגה ואין ובתחתון. בעליון להתפשט צריכה שעה וכל העליון, בחלק שהיה

בעליון, הלילה הוא לתחתון, העליון מן והתפשטם ובתחתון, בעליון מתפשטין עצמן שהם אלא כנ"ל,

היטב. והבן להיפך, וכך

אם  וז"ל: שליט"א, מייזליס אברהם להרה"ג במכתב הענין על שליט"א צוריאל משה הרה"ג והוסיף

המשפעת  (נוקבא יום ובבחינת ישראל בארץ הוא השמש מול שהוא הארץ, כדור חצי היטב, אותו תבין

מקבלים  ואינם הענפים הם אוסטרליה] [ארה"ב השמש, למול שאיננו השני, והחצי הענפים), לעולם

ההשפעה  עיקר ע"א, י בתענים (וכמבואר ישראל ארץ דרך מקבלים אלא השמים, מהשפעת ישירות

תמצית]. אוכל והשאר ישראל, לארץ
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הרה"גכאן היקר לידידי להודות חיים המקום הנפלא שליט"אמרדכי הגליון ומחבר (עורך

ירושלים) "פנינים" שלו והאדיר ושלכם ושלי הזה הקונטרס את לאורה להוציא שהמריצני

באורייתא  חידושים הרבה עוד לכתוב ויזכה דמייטב מילי בכל הברכה על ויבוא הוא,

אכי"ר. לו אשר וכל וילדיו ביתו ונוות הוא מעליא ונהורא טובה בריאות מתוך קדישתא

בי מודה  ונהגו וטובים יקרים חידושים ולשלוח להוסיף שטרחו היקרים הרבנים לכל אני

כולם  על ישפיע יתברך ה' הרמח"ל, דברי על מחידושיהם לי לתת עין טובת

אכי"ר. ידיהם מעשי בכל וברכות ורב עצום שפע בשמותם

להרה"גברכת אני צוריאל מודה הוצאת משה לרגל במיוחד וכתב מאוד שטרח שליט"א

הברכה  על יבוא זאת ועל כדבעי. הנמשל לימוד חשיבות בענין מאמר הקונטרס

ונהורא  טובה בריאות מתוך נפלאים מאמרים הרבה עוד לכתוב ויזכה דמייטב מילי בלכל

אכי"ר. מעילא

הרה"גברכת היקר לידידי אני כהן מודה "מעדני שליט"אאליהו והמחזקים הנפלאים (מחה"ס

ג"ח) על המלך" לו שנתחדשו והביאורים וחידושים ההערות את לכתוב ויגע שטרח

שיזכ  רצון ויהי ישרים מסילת הקדוש כל הספר על והחידושים ההערות את להוציא ה

אכי"ר. ביתו בני וכל והוא מעליא ונהורא טובה בריאות מתוך כולו הספר

מרתברכה היקרה ביתי הכל אבישג לנוות אני לכתוב שזוכה מה שכל מנב"ת, תחי'

את  ולזכות ולכתוב וללמד ללמוד הזמן ואת הכח את לי שנותנת בזכותה הוא

ולמצוות  לתורה ילדינו כל את לגדל ביחד שנזכה רצון ויהי שלה, הם הזכויות וכל הרבים

ונהורא  טובה בריאות ומתוך דקדושה הדעת הרחבת מתוך טובים ולמעשים לחופה

אכי"ר. מעליא

והחותם  הכותב כ"ד
יוחאי בר שמעון רבי דאדוננו ההילולא זיע"א ד ערב

שבהוד  הוד ה'תשע"ג באייר י"ח בעומר ל"ג ליל
ס"ט  אבוחצירא מסעוד חיים יוסף רן
עפולה 

���

של  הנפסד לחצי אור ויש לילה. והיא ישראל מארץ מוסתר השמש אז בעולם, הדין מידת יש וכאשר

הרב  מוסד [מהדורת בזוהר בענין זה על לראות יש עוד אוסטרליה]. [ארה"ב הנגדיי העולם העולם,

עכ"ל. יו"ד. פסקא זוהר) (ניצוצי מרגליות ראובן הרה"ג והערות ע"א) (י ויקרא קוק]

ועוד.ד. הרמח"ל" במשנת רשב"י "מעלת בענין בס"ד שלקטתי מה י"ד, פרק לקמן וע"ע
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הקודש,א. בארץ תק"ז אייר בכ"ו ונפטר בפאדובה, תס"ז בשנת נולד רבנו

עקיבא  רבי של הקבר מערת יד על טבריה, מעל ההר במרומי ונקבר

היום. עד קברו מצבת נמצאת ושם הרה"צ ותלמידיו, מאת הכללים לספר מבוא [מתוך

זצוק"ל] פרידלנדר חיים .הרב

שליט"אבלוח גנוט מרדכי להרב בעתו 1008)דבר עמ' ה'תשע"ג כתב (שנת ,

תק"ז שנת הוסיף וז"ל: עילית ביתר שליט"א רז אליהו הרב תק"ו, (וי"א

בעל במכתב) [רמח"ל], לוצאטו חי  יעקב ב"ר חיים משה רבנו נפטר

זצ"ל ישרים" יאסיף)"מסילת מו"ל (טבריה/ זצ"ל פרידלנדר חיים [הג"ר .

סמוך  בטבריה שנטמן לו ברי הרבים בירוריו שלאחר לי אמר וכו', כתביו

פאלוך  רפאל יוסף הרב שהוסיף מכתב מתוך בעכו. ולא ר"ע לציון ונראה

שלל  צדיקים, שפתי בעל זצ"ל, מוצפי סלמן רבי והמקובל ת"א. הי"ו

עילית]. ביתר שליט"א רז אליהו הרה"ג שהוסיף מכתב מתוך זאת.

זצוק"ל ב. באסן ישעיהו רבי היה צעיר עלם כשהיה הרמח"ל רבנו של ורבו מורו

ישעיהו  רבי של ורבו הרמח"ל, של מולדתו עיר בפדובא רב שהיה וזיע"א

של  ורבו ומרו בדורו, והמקובלים הרבנים זקן הכהן בנימין רבי חמיו היה באסן

ההוראה  ומורי הרבנים מגדולי זצ"ל, זכות משה רבי היה הכהן בנימין רבי

מגורי  זצ"ל הלוי בנימין רבי היה זצ"ל זכות משה רבי של ורבו ומורו באיטליה,

.[שם]האר"י

הזוהר ג. מבחינת חדשה, אורה עוד לגלות רצה לעמו, להיטיב ה' ברצות "ועתה

בי" בחר בחסדו והוא כן... הכללים גם לספר במבוא הובא יב, מכתב משה" "ירים [ספר

הזוהר.הנ"ל] של נוספת בחינה לגלות השמים מן נבחר שהרמח"ל והיינו .
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באחיו ד. גבר מנעריו כי הדבר, אמת וז"ל: הרמח"ל, רבנו על כתבו פדובא רבני

מגיע  וראשו הארץ מן עולים אלהים רויאם העם וכל ותבונה, בדעת בחכמה,

הגאון  הגדול הרב היה המובהק ורבו ביומו... יום דבר בקדשים ועוסק השמימה,

ופרישות, התבודדות הרבה מדרשו בבית נר"ו... באסן ישעיהו כמוהר"ר המופלא

כל  תפ"ז... בשנת האלהים אליו נגלו שם שבת. לא ולילה יום אומנתו, ותורתו

הקדושה, תורתנו בדברי סתום כל לבאר אור יוציא ותעלומה ליה, אניס לא רז

רגע  נוראיים, בסודות אגדה, הן מדרש, הן משנה, הן מקרא, הן נעדר... לא איש

בכללים  האמת, חכמת הרמה, החכמה מוסדות גילה הוא אמת, ישים. לאור אחד

כאשר  זלה"ה, האר"י ישראל קדוש  דברי כל מכון על והשיב נחמדים גדולים

וכו'. הרים, ומכשולים וחתומים סתומים לא]המה מכתב משה .[ירים

שהוא ה. רק וז"ל: זצ"ל, הכהן בנימין רבי אל במכתב הרמח"ל, רבנו כתב

לאל, תודה לי, גילה ואני לכתוב. צוויתי ואני לכתוב, הורשה לא האריז"ל

האר"י  דברי כי מהרבה. נודעו לא אשר נפלאים דברים החכמה בפנימיות המגיד

מאוד. יב]סתומים מכתב משה .[ירים

נתונה ו. הרשות עתה כי וז"ל: זצ"ל, באסן ישעיהו רבי רבו את הרמח"ל כתב

נעדר, לא איש הקדושה, תורתנו בדברי סתום כל לבאר לאל, תודה לי,

ועומדי  סתומים אם כי נגלו, לא אשר הקב"ה של האר"י ומסתורין רבנו בדברי ם

ידי. על עתה נגלו לאל תודה לד]זלה"ה, מכתב משה .[ירים

באמת ז. כי יד וז"ל: זצ"ל, באסן ישעיהו רבי לרבו במכתב הרמח"ל כתב עוד

היו  מורגלים האלה הדברים כל כי זלה"ה, האר"י להשגת הגעתי לא עדיין

צוותי  יען ואני דבר, כתב לא הוא כי לכתוב: הרשות לו ניתנה שלא אלא אליו,

מי  את ידע שהוא האמת, אך פלא... ונראים מאוד, הכתבים רבו כן על לכתוב,

הרבים, זכות אלא היחיד, בזכות אינם האלה הדברים כי באמת, וזה לו. יקרב

הדורות  צורך לפי בעיניו, הישר את לאמצעי לוקח והוא ישראל, את אל ובאהבת

יא]והמקומות. מכתב משה .[ירים

מעשרה ח. למעלה במכתבו מזכיר ושלש עשרים בן הרמח"ל רבנו כשהיה עוד

עמודים כאלפיים שמכילים יא]חיבוריו, מכתב משה .[ירים
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איטליהט. מגדולי זצ"ל, לאמפרונטי יצחק "פחד רבי הש"ס על הערכים (בעמ"ס

ללמוד יצחק") כדי ושלש עשרים בן אברך כשהיה הרמח"ל לא בא בזקנותו

אתי  פה "הנה וז"ל: זצ"ל, באסן מהר"י למורו הרמח"ל שכתב וכמו כלליו, את

עמי  לומד והוא יתעכב, הזה השבת כל וגם נר"ו, לאפרונטי יצחק כמוהר"ר

עכ"ל. חיברתי". אשר מז]הכללים מכתב משה .[ירים

הרמח"ל י. רבנו של כ"י אצלו והיה זצ"ל, פינציי דוד רבי היה רבנו של חמיו

תבונות. לדעת השייך ראשונים" "כללים

ו'יא. מיום באיגרתו זצ"ל באסן ישעיהו רבי ורבו למורו כתב הרמח"ל רבנו

ת"ץ שנת וישלח ושלש)פרשת עשרים בן אז לי (והוא יש ספרים ג' הנה "אך

קטנים  דפים כאלף יהיה קהלת והספר ז"ל, אליהו הגלות עד לבדו, המגיד מן

התורה  על עושה אני אשר והחיבור דפים, מאתים התיקונים וספר בקירוב,

ת"ק  – גוים" וקהל גוי ורבה פרה שדי אל "אני לפרשת מגיע שאני עתה עד

רבים, דרושים ועוד הדין, ומאמר החכמה, ומאמר הגאולה, ומאמר דפים,

חידושים  מלבד אלה כל השם, ומאמר המרכבה, ופירוש מ"ב, שם ופירוש

בחיבורי  עוסק אני אין אשר בימים או וי"ט, בשבתות לי הנאמרים שונים,

יא]הגדול" מכתב משה .[ירים

אמנם יב. נגנזו, ת"צ שנת עד שכתב הרמח"ל רבינו כתבי כל שכמעט ידוע

שנת  ריש עד חיבורים כארבעים עוד מחדש לכתוב קדשו ברוח הספיק

מהשנים  חיבוריו. עמו לקח ולא לאמסטרדם איטליה את עזב בו תצ"ה

בנסתרות. ספר שום ממנו לנו אין תק"ז עד – רבינו של פתח האחרונות [מתוך

במרום"] "אדיר לספר .דבר

פעמים יג. כמה ומזכירו הרמח"ל לרבינו יתרה חיבה היתה במרום" "אדיר לספר

את  לו שישלחו מתלמידיו רבינו ביקש באמסטרדם בהיותו וגם באגרותיו,

האדרא. פירוש .[שם]ספרו

צפורה.יד. אשתו ושם תצ"א. אב מנחם בכז התחתן הרמח"ל רבינו

חיים טו. משה רבינו קדוש אלהים מאיש מאד נפלא במעשה זה פרק אחתום

נסים" "מעשה בספר הנדפס וזיע"א זצ"ל לד)לוצאטו - כח עמ' תשכ"ו ,(ירושלים

מבנדר מהרב איש מפי איש הוא זה שסיפור מובא של (שבסרביה)ושם אחיו

ורבותיו  מאבותיו הזה המעשה מקובל שהיה מסוורן צבי משה רבי האדמו"ר
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זצוק"ל)הקדושים מסוורן המגיד שלמה ברבי מדובר הנראה חודש (וככל אל מפסח שהיה ,

מתלמידו  רמח"ל ביקש פסח המועד בחול אחת פעם וז"ל: ת"ץ, שנת של תשרי

שיוכל  כדי ישראל, כלל עבור ממש נפש במסירות לעבוד אנשים עשרה לבחור

עשרת  שנבחרו לאחר צדקנו. משיח ביאת על לעבוד ביחד עמהם להתחיל

חג  עד נכון בסדר בזה שיעבדו ויחודים "כוונות להם מסר הוא התלמידים,

ואמר  צויתנו אשר כל עשינו רבינו לו ואמרו לפניו באו החג ובערב השבועות

ומסר  לעבודה הכנה רק היה עכשיו עד העבודה כי תדעו אבל מאד. טוב להם

עד  חדשה עבודה להם נמסרה באב בט"ו באב. ט"ו עד חדשה עבודה סדר להם

היו  העבודות שאר שכל תשובה, ימי לעשרת עבודה מכן ולאחר השנה, ראש

שיבא  להשי"ת אקווה אז ג"כ, הזה הסדר ותגמרו תעשו "אם שכן לה, הכנה רק

שס  לאחר צדקנו". כיפור משיח יום "על הרמח"ל: אמר הזה הסדר את גם יימו

המעת  כל המדרש מבית תצאו שלא עצמכם את תכינו רק כונות מעט לכם אתן

כל  תבוטל אז כיפור ביום החוצה מכם אחד יצא אם כי כיפור. יום של לעת

איך  ראו מוסף בתפלת ובפרט התפילה. באמצע הכיפורים ביום אולם  העבודה.

הרים  מפרק שממש עד חזק כך כל היה הרוח בעיר  יש מאד גדולה שרוח

רמח"ל  פשט מוסף תפילת לאחר מהרוח. נחרב העיר שרוב עד סלעים ומשבר

יכונו  שלא לתלמידו אמר וכשחזר, המדרש, מבית ויצא שלו והקיטל הטלית את

לא  עכשיו כי הענין מזה העבודה הסדר כל ויפסיקו להם שמסר הכונות עוד

כולם  הם אזי לו ישמעו לא אם כי אותם והזהיר העבודה, מזה משיח יבוא

כיפור  יום שבין ימים בארבעה וכן כיפור יום ומוצאי בחינם. ושלום חס בסכנה

לא  הנראה שכפי באמרם רבות בכיות בכו יחד שהתאספו פעם בכל לסוכות

העבודה. סדר בכל פגם שום הרגישו לא הם ובאמת כהוגן העבודה סדר עשו

בפנים  להם אמר הדבר, לפשר השואבה, בית שמחת במהלך רמח"ל, כשנשאל

שביום  "תדעו ואמר טוב, היותר הצד על עבודתכם עשיתם אתם שמחה של

וכשנודע  לישראל, משיח יתגלה שהיום העולמות, בכל רעש נעשה הכיפורים

שפתאום  זאת מה אותם ושאל מעלה של דין בית לפני ובא מאד חרד להס"מ זה

עבודה  סדר עשינו ואתם שאני איך לו ואמרו המשיח, ביאת של הדבר נולד

כלום, לך יועיל ולא ועבודתינו תפלתינו ונתקבלה הקיץ ימי כל לזה הצריך

ישראל. את לגאול בעולם יתגלה ומשיח
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במשפחה.וטען ושניים  בעיר אחד רק שישאר חז"ל מאמר שיתקיים הס"מ

בידי  הברירה רק זה. לתבוע רשות לו יש מעלה של דין הבית לו ואמרו

רק  כל יהיה אז האופן זה על אפילו המשיח שיבא ירצה שבאם חיים משה הרב

לא  אזי עכשיו משיח יבא שדוקא להתעקש ירצה באם כי זה, על לו להודיע

במשפחה. ושנים בעיר אחד רק יישארו

מוסף ועוד אחר רק להפסיק. רציתי ולא הס"מ אותי קרא מוסף תפלת קודם

כי  הענין כל לבטל תיכף והחלטתי הענין  זה הס "מ לי ומסר חוץ יצאתי

רק  שישארו האופן בזה משיח שיבא הגורם אהיה שאני אופן בשום רציתי לא

ושלום  שחס לא אבל הענין, כל בעצמי ביטלתי ע"כ במשפחה ושנים בעיר אחד

בעבודתכם. פגם איזה שליט"א שיהיה וינברג יצחק אברהם הרב היקר לידידי כח  [ישר

הנ"ל] הסיפור את לי .שהביא
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כדאי א. היה דורו אין וז"ל: שאמר, זצ"ל, ממזריטש המגיד רבנו בשם מובא

על  דברו דעתם חסרון מגודל עמנו מבני רבים ולכן ופרישותו, צדקתו להבין

כדת. לא אשר עתק תקמ"ה]צדיק שנת קארעץ חכמה, פתחי קל"ח לספר בהקדמה .[הובא

הספר ב. בעד גבוה מחיר שילם הרמח"ל. תורתו את מאוד העריך הגר"א רבנו

רגיל  והיה תבל, פני על חדש אור הופיע כי הספר על ואמר ישרים", "מסילת

ברגל  אליו הולך היה בחיים, מחברו היה שאילו ואמר רבות: פעמים עליו לחזור

פניו להקביל הספר ה כדי של יד הכתב את השיג כאשר יו"ט, בגדי לבש הגר"א .

���

משה ה. רבי הגאון וז"ל: רבא), האידרא (על במרום" "אדיר הרמח"ל של לספרו דבר בפתח מובא עוד

מפי  שמעתי "אשר וז"ל: כתב, דעת יסודי ספרו בהקדמת לומזה, ישיבת ראש זצוק"ל רובינשטיין

מפי  איש קבלה ליטא, במדינת טעלז דישיבת ור"מ אב"ד היה אשר ז"ל גורדון אליעזר ר' הגדול הגאון

הגר"א  קרא וכאשר בעולם, היה לא כבר והמחבר ישרים", "מסילת ספר לאור יצא שכאשר איש,

פעמים, ואחת מאה פה בעל אותו ולמד בעולם, יצא גדול אור אמר הזה, הספר דברי את מווילנא

הוא  בזה אבל המחבר, מן גדול יותר הספר הספרים שרוב ואמר הזה, הספר בעד הגון סכום ושלם

ברגליו  הולך היה בחיים, עוד היה ואם הספר, מן גדול יותר פעמים הרבה היה שהמחבר היטב מכיר

עכ"ל. חכמתו". ממנו לשמוע המחבר אל
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במרום" הספר ו "אדיר ידו. תחת היו הרמח"ל של מחיבוריו אחרים יד כתבי ואף .

הגר"א. של הספרים בגנזי שהיה יד כתב מתוך לדפוס הובא ודעת חכמה "פתחי

ר"א  החסיד הגאון של הכ"י באוצר גנוז שהיה מכ"י לאור ראשונה זה "יצא הספר: בשער צוין [כך

להשיגו"] התאמצו זלל"ה מאציסלאוו הרא"ש  המקובל והגאון הרד"ל הגדול והגאון בווילנא, .ז"ל

ז"לג. אליהו רבי הנורא הגאון מווילנא)רבינו עליו(הגאון הרמח"ל)אמר שהוא (על

ז"ל האר"י כתבי של הנמשל רק יודע כולו הוא ז"ל האר"י שכתבי אמר ז"ל הגר"א (כי

ספר משל) בסוף מסטיסלוב, זצלה"ה נחמן מ' בהרב שמחה אברהם הרה"ג שכתב במכתב [הובא

תר"מ] ירושלים תבונות" ."דרך

בספרוד. כתב משה הישמח הקדוש המועדים)הגאון חלק שבסוף וז"ל:(בליקוטים ,

המגיד  בשם ממעזריטש מהרב וטהור, בהיר הוא חכמה קל"ח שספר קבלתי

ממעזריטש יוסף עכ"ל.רבי קאריצער. פנחס ור'

עומק ה. על אדם ולהעמיד ברורה אמונה לעצב תבונות" כה"דעת ספר לך "אין

יסודותיה" "דעת עקרי הספר על זצוק"ל וולבה שלמה הרב של הסכמה מכתב [מתוך

זצוק"ל] פרידלנדר חיים הרב בהוצאת .תבונות"

הזהו. הקדוש תבונות)"הספר ישרים"(דעת שה"מסילת כפי באמונה, דורנו מנהיג

במוסר" מנהיגנו .[שם]הוא

עליוז. אחד גדול אמר הרמח"ל)"כבר העולמות (על ליד עמד כאלו מדבר שהוא

חיים בהבראם" הרב בהוצאת תבונות דעת ספר על זצוק"ל קלופט יואל הרב הסכמת [מתוך

זצוק"ל] .פרידלנדר

"דעת ח. ספר על אמר זצ"ל דסלר אליעזר אליהו רבי הגה"צ ורבנו מורנו

אודות  האמיתית ההשקפה של הבנין כל – כלומר . בו" שהכל "דעו תבונות",

בו. כלול יתברך הבורא ודרכי הבראיה זצוק"ל האדם פרידלנדר חיים הרב הקדמה [מתוך

תבונות] דעת .לספר

"נפתח ט. לאחר, נהפכתי תבונות" "דעת הספר "ע"י אומרים: ישיבה בני שמעתי

חדש" עולם .[שם]לפני
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הגדול ו. שרבינו עד עולם, וקדושי גדולי בעיני הזה הקדוש הספר חיבת גודל ידוע וז"ל: שם, הובא עוד

יצחק  הג"ר (כעדות ולשמחתו" לכבודו טוב יום בגדי "לבש הספר של כת"י העתק כשהשיג הגר"א

ז"ל). מאלצאן

העליון". מעולם נוראים גילוים דברי כולם "הם זצוק"ל מוולאזין הגר"ח אמר במרום אדיר ספר על
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של י. הרוחניים המשפיעים זקן זצ"ל, לופיאן אליהו רבי הגה"צ לי סיפר

הגרש"ז  וחתן אח בן זצ"ל, ברוידא  הירש צבי רבי הגה"צ שרבו ישיבותינו,

ספר  את להבין שיזכה תפילות הרבה שהתפלל לו אמר שחותנו לו מסר זצ"ל,

לעומקו". תבונות "דעת

הסכמתו יא. את תתו בעת זצוק"ל קניבסקי הגרי"י יעקב" ה"קהילות בעל מרן

בהוצאת  שפעל מה על זצ"ל, פרידלנדר חיים רבי הגה"צ למו"ר הנפלאה

בעניני  ארוכה שיחה עמו שח זי"ע, הרמח"ל לרבנו תבונות" "דעת הקדוש הספר

על  העיד הדברים ובתוך בפרט, זי"ע לרמח"ל שנוגע ובמה בכלל, האמת חכמת

ונפשו  ה', ודעת אמונה בנושאי ספרים הרבה למד בחרותו שבימי עצמו

זי"ע. הרמח"ל רבנו כתבי שלמד עד סיפוקה על באה לא הטהורה

הרמח"ל יב. של לציונו עולה כשהיה זצוק"ל פרידלנדר חיים רבי הרה"צ

הזכרון ביום באייר)בטבריה שם (כו מתפלל כל ראשית היה בשנה שנה מידי

הצדיקים. קברי על הרמח"ל ע"י שנכתבה תפילה

המליצה'יג. ו'ספר ההגיון' ו'ספר תבונות' 'דרך הספרים בחשיבות הפלגתי כבר

בכל  האמת להשגת לעזור זצוק"ל, הרמח"ל ישראל של מאורם שחבר

האמת  להבין – השכל מעלת והרי וכו'. דעלמא במילי והן בתורה הן השטחים:

רבים  פרטים ולהכיר מטעויות להינצל שעוזר מה לפיכך הדברים, ובכל בתורה

הנני  ויכול הנסיון. כבעל חכם ואין וכו'..... עליונה. חשיבות חשוב – בנושא יותר

מה  – רבה טובה לשכלי הביאו הרמח"ל רבנו של הללו שהספרים להעיד

רבות  ידיעות ובעלי ממני כשרוניים שהם מכאלה גם נמנעה רבות שפעמים

תועלת  הרגישו אתם שלמדתי ובחורים אברכים של קבוצות כמה וכן ממני.

דרך חשובה. לספר פתיחה מתוך רכסים, חסידים כפר דישיבת משגיח שליט"א יפה דוב [הרה"ג

הרמח"ל] של הנ"ל ספרים ג' המקבץ קודש

"וישמע יד. בספר "פנינים" גליון ומחבר עורך שליט"א חיים מרדכי הרה"ג הראני

רטו)משה" עמ' מהגרי"ש (ח"ב התורה להתמדת עצה ביקש אחד אדם כי

ישרים". "מסילת ספר שילמד והשיבו: זצ"ל, אלישיב

החפץ טו. תלמיד זצוק"ל בלוך זלמן שלמה רבי על שלמה" רבי "הצדיק בספר

קעלם בעיר בנקרא בפרק נכתב זצוק"ל, נה)חיים עמ' ז סיפר (אות וז"ל: ,

עכ"ל. הרמח"ל. של חכמה" פתחי "קל"ח החשובים למדו שבקעלם
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כי טז. "פנינים" גליון ומחבר עורך שליט"א חיים מרדכי הרה"ג לי אמר עוד

משה" ישועות "הליכות ע)בספר בעל (עמ' האדמו"ר בהיות כי נכתב:

שקיבלו  הפרס מכספי כי המליץ ישיבה, ראש מויזניץ משה" "ישועות

יעו"ש. עכ"ד ישרים". "מסילת ספר יקנו הבחינה, הצלחת על התלמידים
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יפה בספר מרדכי לרבי זצוק"ל גורדון יקותיאל מרבי באגרת הרמח"ל" "אגרות

תפ"ט)זצוק"ל ראה רבי (פרשת ניצוץ הוא וזיע"א זצוק"ל שהרמח"ל כתב

ואין  סיבה ידי על לי שנתגלה זאת היתה ה' עצת והנה וז"ל: יוסף, בן עקיבא

מים  ודולה אותו משמש שאני ימים חודש זה והנה הענין לכתוב מקומו כאן

מעקיבא  ניצוץ והוא זה כל ששומע אזן ואשרי שראתה עין אשרי מבארו חיים

עכ"ל. וכו'. יוסף בן

ריחמ"א: לאותם א"ה תיקון והוא ושמונה שלושים בגיל נפטר שהרמח"ל וידוע

בטבריה  נקבר כן ועל הארץ עם עקיבא רבי בהם שהיה שנים

עקיבא. רבי של לקברו סמוך

"רזיאל"ועוד תורני בעלון שראיתי מה את בזה, להוסיף גליון יש בעפולה, (היו"ל

(3 כתב,מס' הדברים ובשולי הרמח"ל, של תולדותיו את ,3 בעמ' שכתב

לומר  ונראה עכ"ל. עקיבא. רבי של תלמידיו כמו במגיפה נפטר הרמח"ל וז"ל:

והובא  עכו, בעיר שהיתה במגיפה נפטר דהרמח"ל ידוע דהנה בס"ד, בזה

של  תלמידיו והנה יוסף, בן עקיבא רבי ניצוץ והיה עקיבא, רבי ליד לקבורה

גלגלו, השמים מן והנה לעצרת, פסח בין שהיתה במגיפה נפטרו עקיבא רבי

שגם  רצו השמים שמן במגיפה, יפטר ג"כ עקיבא רבי ניצוץ שהיה שהרמח"ל

בצערם, שותף להיות כדי תלמידיו שהרגישו מה ירגיש עקיבא רבי היינו הצדיק

במגיפה. הוא גם נפטר עקיבא רבי של מנשמתו ניצוץ שהיה הרמח"ל כן ועל

���
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דעת"בספר רמח"ל)"נופך שכתב (תיקוני שליט"א שיינפלד יהודה להרה"צ

קיח)בהקדמה הדברים (עמ ' ובתוך הרמח"ל על שהיתה המחלוקת בענין

דורו חכמי שרוב ידוע הנה וז "ל: רבו, ונשמת נשמתו ענין על הרמח"ל)מובא (של

משרש  צדיקים בהרבה מצינו ובאמת חיבוריו, לפרסם עליו ואסרו עליו חלקו

מפניו, חרד העולם שכל האריז"ל ואפי' ממחלוקות, שסבלו יוסף בן משיח

כנודע, המהרש"ל אותו שהחרים מהרח"ו כמעט את אליו ושלח ברוה"ק לו שנודע (אלא

לפייסו) סרוק הראשוניםומהר"י המקובלים של רבן אבולעפיא אברהם  (שערי ורבי

ועוד) הקודש, עבודת בעל גבאי בן מהר"ם הרשב"א,אורה, מצד חריפה בהתנגדות נתקל

ורק  דורו ממנהיגי כמה אצל באהבה התקבל לא הי"ד מולכו שלמה רבי וכן

היו  אלה וכל השמים, מן שלו המגיד לו שהורה כמו אותו העריץ יוסף" ה"בית

שביסוד  יסוד – אייר בכ"ו היתה שפטירתו הרמח"ל וכן יוסף, בן משיח משורש

וחשבוהו  נשמתו גודל להעריך ידעו שלא השבטים ע"י נרדף שיוסף וכמו וד"ל.

ההערכה  את קבלו לא משורשו הצדיקים כל כך שבהם, וכצעיר מהם כאחד

מה  אמנם מבינתינו. למעלה עלילה נורא בגזירת והכל דורם, מחכמי הראויה

חיבוריו  לפרסם עליו שאסרו עד כ"כ הרמח"ל נרדף מדוע להתפלא שיש

הנ"ל. הצדיקים אצל מצינו שלא מה העיקריים

שאמרוהנלע"ד מה ידוע דהנה אפשר, בדרך לפני (הרמח"ל)להציע עצמו על

ע"ה, יוסף בן עקיבא רבי גלגול שהוא הראשונות פטירתו ששנתים (ולפי

שנה) ל"ח רק חי ולכן תיקון א"צ כלל לומד התינוק עקיבא.אין רבי קבר ליד נקבר ולכן

וד"ל) טיפין י' אותן לתקן שבא יוסף של העיקרי הגלגול הוא דרע"ק ע"ה אות יובן (וע"ל ובזה .

ונרדף  עכשיו חזר ת"ח, ששנא ע"ה של גלגול שהיה דכיון כ"כ, עליו חלקו מדוע

באסאן מהר "י שרבו ומה  פגם. אותו לתקן הת"ח זצוק"ל)ע"י באסאן ישעיה היה (רבי

אליו במכתבו עפמ"ש ג"כ יובן בעדו, קלז)מגן עמ' משה ירים שכ"ב, עמ' רמח"ל (אוצרות

הוא באסאן)דגם אחת (מהר"י פעם שהוציא מה לתקן ובא עקיבא רבי גלגול

לזה, זה אוהבים היו שורש, מאותו שניהם שבאו וכיון עש"ה לרשות מרשות

על  נערץ אז שהיה עקיבא רבי של המאוחרות מהשנים ששרשו באסאן ומהר"י

שנות  כלפי הבגרות דשנות הרמח"ל של רבו היה והוא מרדיפות, סבל לא הכל,

כנלע"ד  יותר. גבוה לתיקון בא שהרמח"ל אף תלמיד, כלפי כרב הן הילדות
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יבחר. והבוחר לעבד להציע מכירתו ע"י דוקא למדריגתו זכה יוסף איך מאוד (ומפליא

לו  שהקנה ישרים המסילת לחבר הוצרך לספריו הרדיפות מפני הרמח"ל וכן שם, בנסיון ועמידתו

פרסומו) עיקר עכ"ל.את .
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הרמח"לבספר תיקוני – דעת" יהודה "נופך הרה"צ ע"י הרמח"ל מתיקוני (ליקוטים

שליט"א), מהם שיינפלד שמדבר המקומות את ליקטתי ריחמ"א, הקטן ואני

ותיקונו. הרמח"ל על

פ"אא. קל"ה)באות ששם (עמ' ליסוד רומז וגו' יומם בריתי לא אם וז"ל: כתב,

אחד  כל התיקונים יוצאים ומשם והתחתונים העליונים סודות כלולים

הרמח"ל. על מוטל זה ותיקון ויש למקומו מהיסוד הרמח"ל ששורש משמע מכאן (א"ה:

הדרך  להכין היה דתפקידו בהקדמה ועמ"ש בדבריו. מקומות בעוד וכ"מ יוסף בן למשיח שייכות לו

יוסף) בן .למשיח

רי"גב. קנ"ו)באות המתגלה (עמ' האור הוא הרמח"ל של זה חיבור וז"ל: כתב ,

ראו  בחושך ההולכים העם - ובו מתקרבת, שהגאולה בזמן ערב לעת

גדול. אור

רפ"הג. ק"ע)באות אז (עמ' אמא מצד גדול בשופר כשיתקע ולעתיד וז"ל: כתב,

וע' דרשב"י תיקונים ע' ע"י - יראו בעי"ן ועי"ן כולם לעיני בגילוי הכל יתגלה

יתתקן. הבשר אפילו בשר- כל וראו – ואז דרמח"ל, תיקונים

שי"בד. קע"ח)באות שר (עמ' תחת בגלות הולכת ישראל כנסת כאשר וז"ל: כתב,

אחת)א' כתוב (אומה ולא ישי, מגזע חוטר יצא לעתיד אבל עליה, הוא מתחזק

דוד" ד')"מגזע באות רמוז היה יהודה שאצל כמו בשורש להתקשר יחזור שהמשיח .(דכוונתו

אחרים,וע"י ולכמה לו בחושך, העומד דוד בן למשיח מאיר הרמח"ל של הזוהר

המשיחים  ב' יקומו ואז בכל יאיר ובסוף מעט, מעט להם מאיר ובינתיים

והמלכות אחד. לימינך"(השכינה)בחיבור שגל "נצבה כמ"ש ימין בצד (תהלים תשב
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י) וז"שמה, בעלה עטרת חיל אשת  כמ"ש בראש ע"א)ותלך ק"ב בראש (סנהדרין מי

דוד, בן משיח את יוסף בן משיח ויכבד אפרים קנאת דתסור בראש, ישי בן –

אשתו. את לכבד תמיד צריך דהצדיק

נושר וכאשר בגלות שהתחזק חושך הרבה למטה, יורדים דהרמח"ל הזוהר דברי

הארץ  עון את ומשתי – בו ויתקיים יחד, הכל יתגלה ולעתיד והולך,

אחד. ביום ההיא

שט"זה. קע"ט)באות מידת (עמ' מתעוררת הגאולה זמן כשמגיע וז"ל: כתב,

ובזה  ישראל בלבות תשובה הרהורי מתעוררים וממנה אמא מצד האמת

הדין בעלת היא דאמא דכיון משיח, מחבלי הדינים)ניצלין מתעוררין הדין (ממנה לכן

מפניה. נמתק

התורהוכל סודות ע"י נגרם אמא)זה להתעוררות שחיבר (הגורמים הזוהר וע"י

הגדול)הרמח"ל השר מט"ט אמר היא (כן – ולכן השמאל מצד היא דההלכה

מקבלת  והיא רצון עת המקרבת ימין מצד היא הקבלה אבל הגלות, הנהגת

.(ז"א)מהמלך

אבל והוסיף משיח, חבלי יש ומיצדו וחושך אור הוא  התורה דפשט ז"ל אליהו

לתשובה  ישראל יזכו ובו החושך את המגיה אור כולו הפנימי הסוד

דרשב"י. וזוהר דהרמח"ל זוהר ע"י משיח מחבלי מפי וינצלו עדות לנו הרי (א"ה:

להם  שמאירים ע"י דוקא הרחוקים לקרב דהדרך בתשובה, ישראל להחזיר שענינו ז"ל אליהו

ודו"ק  התורה .)מפנמיות

שמ"או. קפ"ז)באות בחג"ת (עמ' המתקשרים חבלים היינו משיח חבלי וז"ל: כתב,

ת'פארת) ג'בורה חוטים)(ח'סד מג' שזור חבל בגלות (דכל שישאר המשיח את וקושרים

לרצה. תהפוך והצרה השמאל שיתבסם הראוי הזמן עד יצא ולא

הזהובכח רמח"ל)הזוהר חוזרת (של צרה ועת בימין, להתבסם השמאל חוזר

העזה. התשוקה לעורר רצון עת להיות

כל ואז בלב תשובה הרהורי מתעוררים ומשם עליון למקום השכינה עולה

ונשובה  – דרגא אחר דרגא לעלות ישראל שבים הולך- שופר ואח"כ ישראל

עליון שופר ע"י תחתון(בינה)- יסוד)ושופר - יוסף בן על (משיח הכל שמתישב עד

העטרה וחוזרת עליונות)ליושנה(השכינה)מקומו בג' סגולתא הזוהר (להיות בכח

דהרמח"ל. והתיקונים
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הוא גם מעצמו מאיר אינו שהירח דמה בתוקפו, האור מתפשט זה זוהר ע"י

למטה  האור יתפשט דהרמח"ל זוהר ע"י אבל למעלה, האור גניזת בגלל

הרקיע  כזהר הלבנה אור והיה אור, יהיה ערב לעת והיה כמ"ש אור יהיה והכל

השמש) החשוכים (כמו המקומות בכל להתפשט יוסיף הלבנה אור יגדל וכאשר .

עמו  וחרפת – ואז הרבה, טובה יאבד אחד וחוטא שם הסט"א אחיזת מפני עתה

חשוך. המקום יהיה ולא גו' יסיר

שמ"בז. קפ"ז)באות את (עמ' לכפות לבדו הולך אינו יוסף בן משיח וז"ל: כתב,

והתיקונים  הזוה"ק בכח והכל עמו, מתחברים האבות ג' אלא הסט"א,

ע' ע"י נפקחת ימין עין - וראה עיניך פקח – למעלה עינים ב' דיש דהרמח"ל,

תקונים  ע"י נפקחת שמאל ועין בגלות, ישראל את להציל דרשב"י תיקונים

העולם. מאומות לנקום דרמח"ל

שמ"גח. קפ"ז)באות עמ' לשוב ( המצרים ניסו מצרים שביציאת כמו וז"ל: כתב,

להתחזק  הטומאה כוחות ינסו העתידה בגאולה כך ישראל, על ולהתחזק

ע"י  בחוץ, שעדיין מישראל אלה את ויאסוף בהם יחזיק הקב"ה אבל כנגדם

שיתגלה. דהרמח"ל הזוהר של ההארה

ת"גט. ת"ד)באות וצ"ל ט"ס שהוא רט)(נראה - רח פגמו (עמ' רב הערב וז"ל: כתב,

נסיונות  ע"י ג"כ יהיה והתיקון הלוחות, לשבירת וגרמו דמדבר נסיונות בי'

שבת  לירא יהפך בשת וירא בושת, עוד יהיה לא וישראל ויבושו יחזו והם

תהיה  לא מהם נתברר וכאשר רב הערב תערובת מפני הוא לישראל שיש דהבושה כוונותו (נלע"ד

בושת) .עוד

הנחשי. של האף לכלול באים דרשב"י תיקונים בגלות ע' מפניו להגן הכוונה (אולי

בהקדמה) אדום כמש"ל והיה - ידך רמה – הישועה נגד דהרמח"ל תיקונים וע'

הסיתום. פתיחת - צדק שערי לי פתחו - עש"ה)ירשה כוונותו .(כנלע"ד

���
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אמונים"בגליון "קול והמפואר נ')היקר גליון בלק "קול (פרשת במדור הובא

האור  של חייו תולדות על שליט"א, חנון אלעזר ר' מהרה"ח ההילולא"

הגדולים  בשם החיד"א שהעיד כתב, דבריו ובסוף וזיע"א, זצוק"ל הקדוש החיים

האור  נשמת גדולת על העיד וזיע"א, זצוק"ל בעש"ט מהר"י החסיד "שהרב

"נתיב  בספרו כותב וזיע"א זצוק"ל מקאמארנא האדמו"ר והגה"ק הקדוש, החיים

עליו אמר הבעש"ט מרן וז"ל: הקדוש)מצוותיך" האורה"ח דוד (על מרוח שנשמתו

לכתוב, אפשר אי קודשתו ורוב הקב"ה, מפי תורה שמע לילה ובכל אצילות, של

הקדו  ומרן אמת, הקודש רוח ומדרגת נשמות וגילוי מרכבה מיורדי (הוא שוהיה

ויתגלה הבש"ט) רוח נפש ביחד שיתקשרו רוצה והיה דאצילות, דוד נפש היה

עכ"ל. האמיתית. הגאולה ויהיה דאצילות, וחיה הנשמה

לגפן"בספר קלז-קלח)"אוסרי עמ' כתב (ח"ח , שליט"א, שיינפלד יהודה להרה"צ

והאוה"ח  הע"ה, דדוד מנפש היה הקדוש דהבעש"ט מקובל והנה וז"ל:

הע"ה, דדוד הנשמה גם מושכין היו נפגשים היו ואם הע"ה, דדוד מרוח הקדוש

זה  מכל והנראה וכו' הרמח"ל, היה הע"ה דדוד הנשמה דבעל אומרים וי"א

מיוחדים  היו ובזה ולגאולה, למשיח הכלים להכין נועדו אלה רבותינו דנשמות

עמלו  זה תפקיד ולצורך תפקידם. היה זה שלא קדמונים מצדיקים אפילו

באופן  השכינה לתיקון כוונה של הגבוהה הלשמה עבודת על אלה צדיקים

התפילה  במעלות עלה דמשי נפש להכין שבא הבעש"ט שאפשר. נעלה היותר

והרמח"ל  לשמה, תורה במעלות עלה דמשיח רוח להכין שבא האוה"ח לשמה,

ועיין  ע"כ. וכו'. וכו' ופלא. הפלא הגאולה סודות בגילוי עסק הנשמה להכין שבא

וספריו. הקדוש החיים האור קדושת מעלת על נפלאים דברים עוד שם

לגפן",עוד "אוסרי בספר צב)כתב עמ' הרמח"ל(ח"ט, באגרות איתא (ירים וז"ל:

צ"א) עמ' - ד' מכתב איתא משה עוד יוסף. בן עקיבא מרבי ניצוץ היה דהרמח"ל

בהקדמה נ"ז)שם מקיטוב(עמ' גרשון מרבי הבעש"ט)מכתב ראה (גיס דהבעש"ט

המערב  ממדינת לירושלים חכם שבא משיח,(אמסטרדם)במראה של ניצוץ והוא

כו' בכי ובעל ובנסתר בנגלה גדול חכם והוא יודע, אינו בעצמו שהוא (ומוכיח רק

לרמח"ל) שהכוונה שנכתב הזמן ולפי המעשה המשך לפי שם עכ"ל.שם .
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משהועיין ירים ספר בהקדמת זה בנושא גדולה רמח"ל)אריכות שכתב (אגרות מה

חדתין" "נשמתין חלק לנפשך" חכמה "דעה בקונטרס עיין וכן (ליקוטי בזה.

תשע"ג) קדושים מות אחרי פרשת דשב"ק מורגנשטרן דא"ח מאיר יצחק הרה "צ מאת

נושא  על מאוד שהאריך מה עיי"ש כ"ח. כ'- עמודים כ"ט - כ"ד אותיות שליט"א

ואכמ"ל. לכאן וצרף זה
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הרמח"ל  קבורת מקום

ולא שאלה: יאסיף, בכפר הרמח"ל של הקבורה של המסורת לגבי ידוע מה

מוצפי  סלמאן רבי הצדיק לגאון צדיקים שפתי בספר דהנה בטבריה.

כתב וזיע"א ק"י)זצוק"ל הנקראת (עמ' המצבה מהחוקרים כמה דעת עפ"י וז"ל: ,

הנ"ל הנזכרת אבנים מצבת היא עקיבא, ר' למערת בסמוך לוצאטו ,ח רמ"ח

כנזכר  עקיבא, ר' מערת מקום את לדעת העיר מכיוון להר לעולים ציון ושימשה

וללא  הרמח"ל, כצין בטעות יוחסה האחרונות שנה בחמישים המסעות". ב"אוצר

���

לי.ז. שהשיבו ותשובות בתשובה', 'לדופקי מערכת את ששאלתי שאלות

קט),ח. (עמ' צדיקם" "שפתי בספר שהובא המעשה את כאן אביא והבנתו הענין לתועלת ריחמ"א: א"ה

וז"ל  עקיבא, ר' מערת ת"ו טבריא לאנשי נתגלה איך נפלא מעשה מראה', 'טובת בספר כתב וז"ל:

לא  חרשת שפחה לו שהיתה ת"ו טבריא בהעיה"ק אחד בישמעאלי שהיה מעשה שמעתי בקיצור:

גבירתה  אותה היכתה אחת ופעם ובהכאות, בצווחות עליה הכבידו וב"ב והוא מדברת, ולא שומעת

בחצי  ויהי המערה. בתוך ישבה ערב צללי נטו וכאשר לעיר, מחוץ אל מפניה ותברח אכזריות. מכות

שהיתה  בעבור השיבה ולא את, מי לה, ויאמר זיע"א עקיבא רבי הוא קדוש אלהים איש ותראה הלילה

בורחת. אני גבירתי ומפני פלוני שפחת אני ואמרה: פיה פתחה אזי תיכף, דברי לה: ויאמר חרשת.

בבוקר  שמעי, ויאמר: אחרת שורה כנגדה עשה זיע"א הוא וגם הזה, במקום אבנים שורת עשי א"ל:

מהקום  זה קבר, צורת ויבנה אומן שיביא העיר לרב עמך שילך לו ותאמרי אדוניך לבית תלכי השכם

ידעו  כולם כי השם קידוש והיה אדוניה, לבית בזרזות ירדה ובבוקר המערה. בתוך למטה מנוחתי כנגד

ב' ומצאו עמהם ואומן רבנים כמה עם בעצמו הרב עלה שחרית תפילת אחר ותיכף אילמת. היא כי

ז"ל. בקיצור עכ"ד ההר, בראש הנראית המצבה בנו ותיכף אמרה, כאשר אבנים שורות
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וכ"ה  בעכו, או יסיף בכפר מקומו מזכירים הספרים שרוב בעוד בדוקים, מקורות

המחבר א"א זצוק"ל)דעת מוצפי סלאמן עכ"ל.(רבי .

באריכת תשובה: ישראל ארץ אגרות בספר עי' שם והקברים יאסיף כפר הענין

189 ובהערה קס"ז הרמח"ל באגרות עי' ספרים  בכמה והובא עינינם על

הרמח"ל  קבורת בענין הסתירה מבואר גם ושם ועוד 179 הערה הגנוז ובאר שם

עוד  מוזכר שם אך יאסיף בכפר דנקבר איגרת יש אך בטבריה קבור דבפשטות

נוטה  ולכך שם השד"ר לצורך רק ונכתבו שם נקברו לא שודאי שמות הרבה

עיי"ש. הרמח"ל. קבורת לגבי הוא כן שגם יותר

הרמח"ל  לבת נשוי היה הרמח"ל תלמיד ואלי דוד רבי האם

ולא שאלה: הרמח"ל של מחבורתו היה זצוק"ל, ואלי משה דוד שרבי ידוע הנה

את  לאשה נשא זצוק"ל ואלי משה דוד שרבי מקום באיזה ראיתי מזמן

בת  שהיה מקום באף ראיתי לא כי בעיני גדול לפלא זה והיה הרמח"ל, של בתו

כאשר שהרמח"ל שידעתי מה אשתו לרמח"ל עם עלה הוא ישראל לארץ עלה

בת  כן גם שהיה מקור שום ראיתי ולא בעכו, שהיתה במגפה מתו והם ובנו

הללו. הדברים מקור את לי להודיע תוכלו אם מאוד ואשמח לרמח"ל,

וזיע"א,ועוד זצוק"ל ואלי משה דוד רבי של מצאצאיו נשאר אם היום ידוע האם

דוד  רבי נשא אם הרמח"ל של מזרעו שנשאר נפלא דבר זה בגילוי יש כי

הרמח"ל. של בתו את זצוק"ל ואלי משה

בת תשובה: לו שהיה שכותב מי מצאנו לא חיפוש אחרי לרמח"ל בת בענין

גדול  יותר היה שהוא והיחוד ואלי להרמ"ד שנישאה לא וודאי

שליט"א  שריקי הגר"מ ותולדותיו הרמח"ל בדברי בקיאים שאלנו וכן מהרמח"ל

כן. הדבר אין דודאי ואמר

עקיבא  רבי נשמת גלגול הרמח"ל

עקיבא,שאלה: רבי נשמת גלגול הוא דהרמח"ל הרמח"ל, מאגרות ידוע הנה

עם  עקיבא רבי בהם שהיה שנים אותם על עקיבא רבי של תיקונו והוא

הימים  על עקיבא רבי תיקון שהוא הרמח"ל מדוע א"כ השאלה ונשאלת הארץ.

גיל  עד הארץ עם היה עקיבא רבי והרי 38 בגיל נפטר הארץ, עם בהם שהיה

עקיבא. שלרבי מתיקון שנים ב' חסרו לכאורה וא"כ ארבעים,
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מופיע תשובה: זה דבר ר"ע של גילגול היה דהרמח"ל ששמעת מה בעיקר

כתוב  שם אך גורדון יקותיאל רבי הרמח"ל של תלמידו של באגרות

שהיה  מה לתקן שבא כתוב לא וכן גלגול אינו וניצוץ ר"ע של ניצוץ שהיה רק

זו  איגרת שהביא שליט"א שריקי הרב של הגנוז אור בספר ועי' הארץ עם ר"ע

ארבעים. בן נפטר דהרמח"ל דעות דיש עוד ועיי"ש באריכות וביארה
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עקיבא א. מרבי ניצוץ שהרמח"ל כתב: זיע"א גורדון יקותיאל מר' ז', באגרת

יוסף. בן

נפלאים ב. דברים עיין הוא היאך התורה סודות גילוי בענין כתב ט"ו, באגרת

מאוד. ויסודים

מהארת ג. ההארה הגיעה הכהן בנימין רבי שעד הרמח"ל: כתב ט"ו, באגרת

עיי"ש  וכו'. הנביא יחזקאל משרש קין משרש ושהוא זלה"ה, האר"י

נפלאים. דברים

שנים ד. כי, הוא האמת אך וז"ל: היחודים בענין הרמח"ל כתב ט"ו, באגרת

אחד  יחוד שעה רביע בכל כמעט יחודים, ליחד היחודים ענין על שקדתי

לא  תעניות אך בטהרה. לעמוד ראיתי וגם ת"ל, עתה גם מתמיד הריני כאשר

היחודים. התמדת לי היתה זאת אם כי הרבה, עשיתי

יסורי ה. וענין הכפרה יסורי ענין  הכהן, בנימין לרבי הרמח"ל  ביאר כ"א, באגרת

לתיקון  אהבה ויסורי ונוקביה, זעיר פגמי  לתקן הם כפרה יסורי והנה אהבה,

ותפלה  תורה ביטול יש זו"ן פגמי לתקן שהם כפרה ביסורי ולכן ואמא, אבא

כאשר  והוא ותפלה תורה ביטול אין אהבה של שהם ואמא אבא ביסורי משא"כ

ואמא. לאבא לעלות החפץ מגיע

���

תשס"א.ט. ירושלים הרמח"ל מכון הוצאת
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וז"ל:ו. לו שהיה מגיד ע"פ זצוק"ל  באסן המר"י לרבו הרמח"ל גילה ל', באגרת

הלא  כי לו, אומר בקיצור עניניו, על לו שאכתוב תורתו כבוד חפץ אשר ועל

על  ונתגלגל יוסף, בן עקיבא מרבי שורשו איך תורתו לכבוד הודעתי כבר

פה  העירוב תיקון בתקנו נתקן זה ידי ועל בשבת, לרשות מרשות הוצאה

עלה  "כך נאמר עקיבא רבי שורש על כי אמת, זה אמנם העיר. פאדובה

יש  ועוד הרבה. אליו מחשכת ס"א כן על גבורות, בסוד בהיותו כי במחשבה",

סוד  אמנם דשמיא. בסיעתא עתיקים דברים ישמע לפה ופה גדולים, סודות בזה

מסוד  ענינו כי הלכות", של תילים תילי וקוץ קוץ כל "על בענין הוא התיקון

ולכן  פלפול, פי על דינים בפסקי להתעסק הוא התיקון ועיקר דז"א. שערות

מכל  עמו אדבר ועוד פלפולו. ברוב בדינים חיבורים דוקא לחבר לו טוב היה

השם. בעזרת אלה דברים

אמת ז. של הוא משמים שליח הוא שהמגיד הסימנים שאחד מובא ל"ט, באגרת

ידע  זה על בדבריו מתמיד המגיד ואם המשיח בענין המח לערב הוא שקר או

אחרא. מסטרא הקץ)שהם על מדבר הזמן כל אם .(והיינו

���
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יסכל" ודעתם אחור חכמים "משיב

אחור בזוהר חכמים "משיב לפסוק נפלא ביאור מובא בראשית לרמח"ל תניינא

נעשה, זה היאך זיע"א הרמח"ל מלשון מעט כאן ואכתוב יסכל", ודעתם

בישא  יכול דלא או חוביה בגין חכמתא מיניה לאובדא קב"ה בעי וכד וז"ל:

אחרא  דסטרא בידא ליה יהיב אחור" חכמים "משיב עביד מאי בעי, דאיהו

יסיק  דלא עד דעתיה מבלבלין אינון יסכל" "ודעתם כדין לאחורא, תמן דקיימת

דההיא  ערבוביא אבל מיניה, אתנטילת לא דחכמתא אשתכח יאות, כדקא מלה

עכל"ק. וכו' דאצטריך כמה לאסתכלא לה שביק לא אחרא סטרא

���

תשס"ה.י. צפת רצון' 'עת ביהמ"ד הוצאת
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נמסר והנה רע לעשות רצון או עוונותיו שע"י א'. דברים ד' קודשו מדברי  למדנו

חכמתו  אין אבל ג'. דעתו. מבלבלת אחרא והסטרא ב'. אחרא. הסטרא ביד

יאות. כדקא מלה להוציא יכול הוא אין כך וע"י ד'. ממנו. נלקחת

בתשובה ולפי עליהם ולשוב מעונותיו להזהר לאדם יש כמה מוסר ללמוד יש זה

כן  וכמו אחרא, הסטרא ביד ימסר ולא הדעת, בלבול לו יבוא לא כך וע"י

רע. לעשות מרצון אפילו יזהר

���

קיצין  יאמרו תינוקות אפילו הגלות שבסוף טעם

שבסוף מובא בזוהר, שאומרים למה טעם וז"ל: הרמח"ל, מדברי ליקוטים בספר

הוא  בגלות שהז"א הוא, הענין סוד קיצין. יאמרו התינוקות אפילו הגלות

הדבר, זה לסיים שצריך הגלות ובסוף אחיזה, לה יש והס"א קטנות, בסוד

בזמן  בז"א שנתאחזה הס"א יתרחקו שלהם שבגילוי קצים, יגלו התינוקות

בב"א. במדריגתו יתגדל ובזה קטנותו,

ריחמ"א: בבחינת א"ה אני גם ואהיה תשע"ב, שנת על שרומזים מה על רמז כאן אביא

בתהלים שהנה אכי"ר, הס"א ממני ותסור המתדגל בקטנותו (קלג,ז"א

של יח) וע' בש"ת אותיות והנה נזרו", יציץ ועליו בשת אלביש "אויביו כתיב

ע')"ועליו" אות הוא והסמוך החיבור ואו רק היא ו' רצון (דאות ויהי "תשע"ב", צירוף הוא

אכי"ר. שנזכה

���
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וביאורים הוספות עם הסדר ליל בסימני יא רמזים

כנגד קדש:א. הוא כוסות שד' הרמח"ל, דברי עפ"י והוא ש'בור, ק'ליפות ד' נוטריקון

והם  אדם, של חטאו מאחר שלטו, שכולן ד' שהם אחרא הסטרא מדריגות ד'

הקב"ה  ושבר בתוכם, סגורים היו וישראל בעולם. ימצא שלא והטוב לקדושה, מתנגדות

בפרשה המוזכרים גאולות ד' ענין וזה ממצרים. ישראל והוציא אלו קליפות לשונות ד' (ד'

ונעשה גאולה) ב"ה, הוי"ה שם אותיות ד' ישראל עם על שהאיר ע"י נעשה וזה ,

לגמרי  ישראל ישלטו לבוא ולעתיד קליפות, הד' שבירת במצרים בתחילה זה

קליפות  לד' שבר נעשה מצרים יציאת ענין בהתעורר ושנה שנה וכל ויכבשום,

של  כוסות לד' להם ויהיו ויאבדו, לרעתן האומות על תתהפכנה ולעתיד אלו

ע"כ. ב"ה. הוי"ה שם כנגד ישועה כוסות לד' יהיו ולישראל פורענות,

ק'ליפות וזהו ד' שנה, בכל יתברך מה' מבקשים שאנו קד"ש בנוטריקון הרמז

אכי"ר. בימינו במהרה יכבשום וישראל לגמרי יכנעו זה וע"י ש'בור,

ורחץ,ורחץ:ב. במילת הרמז יהיה קד"ש, ברמז א' באות שכתבנו מה ועפ"י

שירחץ  היינו ורחץ, בקשתנו יהיה ממילא קליפות ד' יתברך ה' שישבור שע"י

בגלות. אלו קליפות הד' בגין בנו שנדבקה טומאה מכל אותנו ויטהר ה'

ש'ישה כרפס:ג. של נוטריקון והוא ש"ס בגימטרייא שהוא בכרפס הרמז ואפשר

נשמה, אותיות שמשנה הנשמה לטהר המשנה וסגולת המשניות, והם ס'דרים,

כמ  הגאולה לקרב המשנה לימוד סגולת בגויים וכמו"כ יתנו "כי שכתוב ו

שלהם  הטומאה מן ורחיצה קליפות הד' שבירת שע"י הנ"ל ולפי אקבצם",

משיח. יבוא הנשמה ולזכך הגאולה לקרב שסגולתם המשניות ולימוד

���

מ'שה יא. ח'יים (ר'בי וזיע"א זצוק"ל הקדוש הרמח"ל לע"נ תשס"ז  אייר כ"ג ליל נכתב ריחמ"א: ממני

שביסוד). (יסוד אייר כ"ו פטירתו יום ל'וצאטו)
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והמצה יחץ :ד. במצה הוא דיחץ דידוע והוא הגאולה בהבאת תנאי יש ועוד

עליו  מצה, כמו לענוה הגיע שאדם ואפילו ושפלה דקה שהיא לענוה, רמז

השלמות, בכלל עדיין הוא ואין חצי, עשה רק שהוא שידע יחץ, בבחינת להיות

בכפיפה  לדור יכולים והוא אני ואין גאוה בעל הוא הרי שלם שהוא חושב שאם

גאוה. בעלי עם לשרות רוצה יתברך ה' שאין הגאולה, את הוא מעכב וא"כ אחת,

ואת ועוד וד' לו' האמצעית המצה את שחוצים דידוע והוא ביחץ הרמז יבוא

מחזירים  דל"ת בצורת החצי ואת לאפיקומן, מצניעים הו' בצורת החצי

בחשבונו  גדול ו' ואות ו', שהוא החצי שאת בזה והרמז המצות, שתי בין אותו

דיצניע  אמר זה את והשגותיו האדם של גדולתו על המורה הוא ד', מאות

אלא  אותם, להראות ולא להצניע האדם צריך גדולתו שאת והיינו לאפיקומן,

הוא  וד' , דל"ת בצורת החצי ואת איש. להיות השתדל אנשים שאין במקום רק

יעשה  וגדולים שלמים שבמקום להורות מצות השתי בין ישים ד'ל, של נוטריקון

טובות, ומידות תורה מהם לקבל יזכה זה ידי  ועל עצמו את ויקטין דל עצמו

בשלמים. הוא מוקף שהרי

שעל ועוד להורות המצות, שתי בין הדל"ת בצורת החצי את שישים הטעם

עניניו. בכל המיצוע בדרך להיות האדם

בענין ה. א' באות שהבאנו כמו הוא והכוונה יג'יד, ד' מ'פלת נוטריקון מגיד :

גדולה  מפלה שאין כאן הענין א"כ ש'בור, ק'ליפות ד' נוטריקון שהוא הקד"ש

פעם  לה היתה שכבר במפלתה שמספר כמו אחרא, לסטרא גדולה והכנעה

אנו  אלו, קליפות ד' שוב בלשבור אנו שעוסקים הזה הלילה אנו וא"כ אחרת,

בסטרא  מכים זה וע"י מצרים, של מפלתה על מצרים, יציאת בסיפור מספרים

זה. קדוש בלילה מפלה אחרא הסטרא נוחלת כך וע"י קליפות, בד' אחרא

אחר,עוד יתברך מגיד:באופן מה' מבקשים שאנו דגי"ם, הוא אתוון בהיפוך

שכמו  אלא עוד ולא מקטרגים. עלינו ישלטו שלא דגים כמו מכוסים להיות

שדגים  שכמו ועוד פקיחא. בעינא מושגחים נהיה אנו כך פקוחות עיניהם שדגים

ולא  לנו לרעה פיהם את האויבים יפתחו לא כך לדבר, פיהם את פותחים מאין

ניסיו  את ולשבח להגיד במגיד, פינו לפתוח כך ע"י אנו ונוכל עלינו, יקטגרו

ממצרים. בהוציאנו עמנו שעשה יתברך
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שירחץ רחצה:ו. יתברך מה' שבקשתינו ורחץ במילת ב' באות שכתבנו מה עפ"י

שסיפרנו  אחר לבקשתינו שומע ה' כעת קליפות, הד' טומאת מכל אותנו

אותנו  מטהר וכעת מצרים, ביציאת קליפות לד' ששבר במה ושבחו בתהילותיו

ויבואר  מצה, למוציא אנו זוכים כך וע"י רחצה וזהו טומאותינו מכל אותנו ורחץ

עיי"ש. ז'. באות

מצה:ז. אנו מוציא זוכים טומאותינו מכל יתברך ה' אותנו שרחץ ולאחר

שהטומאה  גאוה בעל הוא הרי טומאה עליו שיש אדם שרק מצה, למוציא

אנו  טומאה, מכל ה' אותנו שרחץ ועכשיו ומעשיו רעיוניו לטהר לו נותנת אינה

המצה  כמו ענוה, בעלי להיות אנו וזוכים הגאוה ממנו שבטל היינו מצה בבחינת

שבוצעים  להוסיף ויש ויתעלה. יתברך ה' רצון כלפי בטלים מרגישים אנו והרי

בזה  והכוונה ד' אות בצורת חצי שהוא ומחלק השלמה מהמצה העליון מהחלק

ועדיין  חצי שהוא יזכור תמיד משלמות לטעום זוכה כאשר שגם האדם שידע

היא. מה שלמות טעם שטעם למרות שלם לא

יתברך,מרור:ח. ה' כלפי לביטול אנו שזוכים ז' אות בריש שכתבנו מה ועפ"י

חפצה, ובנפש בשלמות רצונו קיימנו לא הנה שעד על מרירות בנו באה

בחרוסת  המרור שמטבלים ומה מרירות. לנו באה וע"ז בנפשינו פגמנו ואפילו

יתברך  לה' עבדות ידי שעל האדם ידע המרירות כל שעם הענין יבואר לדרכנו

בו  שנשתעבדנו הטיט ענין לנו מזכירה שהחרוסת שכמו והיינו הכל, לתקן יזכה

שפגמנו. הפגמים כל את תטהר לה' עבדות כך במצרים,

שהיא כורך:ט. המצה ידי שעל בזה והרמז ומרור, מצה ע"י הוא שכורך ידוע

ענין  והחרוסת ה', בעבדות בחסרון המרירות ענין שהוא והמרור לענוה רמז

ובדרכיו. בו ולהדבק יתברך בו כרוכים להיות נזכה יתברך לה' העבדות

יתברךי. בה' שנדבק וע"י עורך: עיי"ש)שולחן כורך ע"י ט', באות נזכה (כמובא ,

ונזכה  טוב מכל העתידה בגאולה שולחן יתברך ה' לנו שיערוך עורך לשולחן

הגאולה. שמחת לסעודת

כמו צפון:יא. לרעה רומז שצפון הרעה, כל את הארץ מן הקב"ה שיעביר ועוד

הרעה. תפתח מצפון שכתוב

היה ולא הרעה היינו הצפון שכל נראה שכאשר ברך צפון שיהיה אלא עוד

זאת. על יתברך לה' נברך אנו לטובה
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כל ברך:יב. מקור הוא יתברך שה' לראות נזכה שאנו הוא ברך של עינינו

נראה  מהעולם הרעה היינו הצפון יעבור שכאשר והיינו הטובות, הברכות

זולתו. ואפס מלבדו עוד ואין הברכות מקור הוא הוא יתברך שה'

תכלית ועוד אבל לאדם טובה מביאה אחרא הסטרא שלפעמים להוסיף יש

מסוג  הוא וזה לרעתו, לבעליו השמור עושר כענין לרעתו, היא הטובה

ולכך  לאדם, טובה של לתכלית ברכה מביא הקב"ה אבל לרעה, שהיא הברכה

אחר. משום ולא הברך את מבקשים אנו ממנו ורק הברכות מקור הוא

יתברך,הלל:יג. לה' ונשבח נהלל הברכות מקור הוא יתברך שה' נראה וכאשר

הכל  לאדון רק ונשבח נהלל שאנו והיינו אדנ-י, שם בגימטריא שהלל ועוד

ויתעלה. שמו יתברך

כ עוד ב' עם שהלל הלל, בענין ותיבה)ולליםרמז שהוא (אותיות ס"ט  הוא  ,

לטובה. שהכל יתברך לה' נהלל שבסוף והיינו ט'וב. ס'וף נוטריקון

לפניו.נרצה:יד. רצויים ונהיה מעשינו את יתברך ה' שירצה הוא, נרצה וענין

והוא וראיתי בהגדה, האחרונה התיבה הוא ונרצה "משה", בגימטריא ש"נרצה"

מהימנא, רעייא והוא הגואל שהוא רבינו במשה התורה שסיים כענין

כן  וכמו יתברך, ה' בעיני רצויים שיהיו ישראל עם בטובת חפץ תמיד והוא

ברמז  לסיים ההגדה חכמי רצו ולכן עבדי, משה תורת בזכרו מסיימים הנביאים

ואחרון. ראשון גואל שהוא ע"ה רבינו משה על

ח"ו ומה ה' שלא שיאמרו מטעם הוא בהגדה, להדיא רבינו משה נזכר שלא

הוציאנו  הוא שרק אחר ולא ה' אני כתוב והרי משה אלא ממצרים הוציאם

י"ג  עיין פסח" של בהגדה נזכר לא רבנו משה "מדוע זה [ובענין ממצרים.

שליט"א  חיים מרדכי הרה"ג בזה שכתב וסופרים ספרים מפי יקרים טעמים

"פנינים" ב)בגליונו עמ' י"ט נפשך.](גליון ותברכני ותרו"ץ ע"ש .

יתברך נרצה:ועוד לה' כבקשה שהוא ה', רצ'ון נ'עשה של נוטריקון הוא

במאור  עינינו יאיר יתברך וה' אכי"ר רצונו לעשות תמיד בלבבנו שיטע

אכי"ר. תורתו

���
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 à"é ÷øô
 ì"çîøì "íéùãç íéðå÷éú" øôñî íéèå÷éì

 à"èéìù ïäë øðáà â"äøä úàî
 úôö ÷"äéòá "ïåöø úò" ùøãî úéá

תיקונא ובזמנא שרא קדישא בוצינא דרשב"י ע"י תיקונין ע' דאתעבידו

ודא  קדישתא שכינתא עד דכלא משירותא לתתא מעילא לאתתקנא

דא  ברזא לעילא מתתא דאתהדר תיקונא אשתלים והשתא בראשית

סמכא קם הוית דאנת חולקך זכאה ר' ר' ואמר פתח מהימנא נביאה אליהו

את  מגלותא תיפוק וכד לגבה יקרא כורסי אנת והשתא בגלותא לשכינתא

מכ  לה מנהל אין כתיב האי דעל לה מנהל לה תהא מנהל אין אמאי וכו' בנים ל

לבבכם  ויאמץ חזקו בהו אתמר קבלה ומארי בידה מחזיק דאין משום אלא

ובריתו קם ליראיו ה' סוד בך דכתיב חולקך זכאה ר' ר' ואמר פתח מהימנא רעיא

ודאי  ליראיו בתרין לאתגלאה דאתמסרו דאוריתא אנפין ע' אלין להודיעם

אתתקנו  אלין תיקונין דשבעין דבשעתא וכו' אנת וחד קדישא בוצינא רשב"י חד

ולהלאה  מתמן עלאין דרגין בכלהו אתתקנת שבע בת דאיהי שכינתא בקדמיתא

איהו  אבל יאות כדקא דא ברזא אתתקן דכלא עלמא בכל אתפשטת חכמתא

ברית  דא להודיעם ובריתו אתמר וכדין לה משלים אנת והשתא מלה שארי

כלילן  דביה אתר איהו דא אתר דהא וכו' ולילה יומם בריתי לא אם ביה דאתמר

דלהון  תיקונין כלהו דלהון סדרין כלהו ותתאין עלאין עלמין דכלהו רזין כלהו

שמים  חוקות בג"כ באתרייהו לבתר נפקין לא אתר בההוא דאתתקנו לאו ואי

דכל  תיקונא דא תיקונא אתמסר לכו דהא להודיעם ובריתו ברית ודא וכו' וארץ

חולקכון  זכאה עלמין לכלהו לפרנסא דקאים עלאה דזוהר בנהירו עלמין

ומינך והא בעלמא דנהיר נהירו אנת ר' ר' ואמר פתח אתי רבא שרא מטט'

כזוהר  יזהירו והמשכילים דא ורזא סטר לכל לאנהרא אחרנין כמה מתנהרין

וכו' ככוכבים הרבים ומצדיקי וחד)הרקיע תלתין .(תיקונא

��

אלין ר' תיקונין בע' דא ליושנה לה לסלקא זמנא איהו השתא שכינתא ודאי ר'

שבע  בת איהי דשכינתא פניך את שמחות שובע חיים אורח תודיעני דבהו

מלכא  כתרי אלין אלא אנפין מאן לשבעין סלקת בה נהרין עלאין דאנפין ובזמנא
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דאוריתא  רזא קבלה דא חיים אורח תודיעני אלא במאי פניו ה' יאר כד"א

כדין  אלין תיקונין דע' בנהירו לעלמא השתא דאתגליא החיים דעץ מסטרא

ודא  וכו' עלינו אלקינו ה' נועם ויהי ביה דאתמר עלאה בנעימו כלא אסתלק

כלא  לאסתלקא נצח בימינך נעימות כדין הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים זוהר

חולקהון  זכאה ההרים בראש ה' בית הר יהיה נכון כדין אור ותורה בימינא

לאהדרא  זמנא איהו השתא ודאי ר' ר' ואמר פתח מהימנא רעיא קם דישראל

אור  דא הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים דביה חיבורא בהאי  לבעלה שכינתא

בזמנא  מגלותא לה תסק וביה בגלותא לשכינתא לה אנהירת דביה עלאה

דאתערותא  מכסים לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה זמנא בההוא דפורקנא

השתא  דאתער אתערותא ובגין דיליה כגונא לעילא אתערותא אתער דלתתא

ישראל  יתפרקון וביה בעלמא לאתגלאה מח"ס לעילא אור יתער אור בהאי

שלים  פורקנא

ודאי קם דא אור יהיה ערב לעת והיה ר' ר' ליה ואמר מהימנא נביאה אליהו

הושיבני  במחשכים השתא דעד חיבורא בהאי דאתגליא דילך אור איהו

העם  ביה אתקריב דפורקנא בזמנא יומיא בסוף אור יהיה ערב לעת והיה השתא

המורא  ולכל החזקה היד ולכל חיבורא בהאי גדול אור ראו בחשך ההולכים

דא  הגדול

��

בעלמא תיקונא דא גילויא לגלאה השתא בעי דקב"ה החזקה היד ולכל ארבעין:

קב"ה  דאתער עד ולעכבא לקטרגא בעיין הוו אחרנין סטרין דכמה

לך  בצר ביה דאתמר זמנא איהו דהשתא החזקה וליד בג"כ ביה ובעא בתוקפיה

בקע  קב"ה ועכ"ד צד מכל ארחין סתמת דס"א וכו' האלה הדברים כל ומצאוך

כהאי  מוצאו נכון כשחר ורזא בעלמא דא נהורא דיתגלי ובעא בתוקפיה בה

ואתמר  נהורא ואפיק קליפין גו קב"ה בקע הכי ונפיק חשוכא גו דבקע שחר

מלפניו  בורחת ואפילה יוצא הזה השחר מה שחר כמו הנשקפה זאת מי ביה

ודא  ואתברת ודאי מקמיה ערקת ס"א קליפין גו דא בקיעה דבקע בשעתא הכי

את  דלבר דמסטרא דלגו מסטרא הגדול המאור ואיהו הגדול המורא ולכל

אבל  בגלותא דאזלת הלכה ודא גלותא דא הלילה לממשלת הקטון המאור

מן  ידו שלח דודי וביה היום לממשלת הגדול המאור ממלכא דאתקבילת קבלה

אינון  דכמה עליו המו ומעי כדין נהירו אתגלי דא בקיעה דבקע דכיון החור
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ס"א  וכדין להו דיתגלי בשעתא חיבורא בהאי למלכא לאתקרבא דיתכנשון

לשכינתא  דאתתקנו תיקונין וכלהו מעלמא לגמרי דתתעבר עד ואטמרת ערקת

דאתי  לזמנא יתגלון

דמארך קם עלאין דרזין חולקך זכאה ר' ר' ואמר פתח מהימנא נביאה אליהו

לך וחמש)אתגליין ארבעין (תיקונא

על קם דתיקונא חולקך זכאה ר' ר' ואמר פתח חדא בע'סבא ידך על סליק אה

דלהון  אומין כלהו והכי שכינתא קמי רברבין ע' יתברון דבהו אלין תיקונין

לתתא, ישראל תחות חמשין)יפלון .(תיקונא

��

כלא ולזמנא דשכינתא מסטרא השתא דהא גדול בשופר יתקע ההוא ביום דאתי

דאתי  לזמנא אבל דלהון כגונא אתגליין לא עלאין ומילין איהו סתים

עין  כי כדין כלא לעיני בגילויא יתגלי כלא כדין דאי' מסט' גדול בשופר יתקע

עיינין  תרין אלין בעין עין כי אבל כלא יתגלי אלין תיקונין בע' וכו' יראו בעין

דכדין  דילך בע' וחד קדישא בוצינא דרשב"י תיקונין בע' חד ודאי דאי' מסטרא

שלים  בתיקונא ישתלים וכלא נמי יתתקן בשרא דהא יחדיו בשר כל וראו

חולקהון זכאה ודאי בנין על דאתגליא דאי' ותשעה)בנהורין שתין .(תיקונא

��

הנשאר קם כתיב עלך וכו' חולקך זכאה ואמר פתח קדמאה אדם דסבין סבא

דנחתין  בזמנא עלמא בני דשאר לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון

אע"ג  אנת אבל רחיק לאתר דאזיל כמאן דלהון עלאה מאתר מתפרשאן לעלמא

מהימנא  רעיא דמשה כגונא כלל משכינתא מתפרש אנת לית בעלמא דאנת

נהירו  לכמה ישראל יזכון אלין ובתיקונין עמדי עמוד פה ואתה ביה דאתמר

עלמין  ואמר חדא קלא סליק וכו' אנת בריך ואמרו  כלהו קמו וכו' ידך על עלאה

ודאי  ר' ר' ואמר מהימנא רעיא פתח בדו"ד: דישראל חולקהון זכאה וכו' עלמין

אלא  לקב"ה חדותא לית דהא במעשיו ה' ישמח לעולם ה' כבוד יהי כתיב בך

לשכינתא לה דמתקנין בעלמא צדיקיא דאית ותשעה)בזמנא שתין .(תיקונא

��
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אלא אבל ביחיד במרכבה ולא בה ואתמר לעילא דמרכבה איהו יתיר מרכבה

אתברי  דביה איהו לתתא בראשית ומעשה מדעתו ומבין חכם הוא א"כ

שלים. תיקונא לאתתקנא ישראל לכלהו לגלאה לך אתיהיב כלא ואנת עלמא

דילך פתח קדישא זוהר בהאי מתתקנין עלאין תיקונין כמה ודאי ר' ר' ואמר

הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים ותשעה)דכתיב שתין .(תיקונא

��

וכמה והשתא איהו בחשוכא דקאים למב"ד ליה נהיר אנת דילך זוהר בהאי

להו  מתנהיר והשתא וכו' בחשך ההולכים העם בהו דאתמר אחרנין

דכתיב  חד בחיבורא משיחין תרין יקומון וכדין בכלא ליה תנהיר לבתר זעיר זעיר

החזקה יד בידיך לאחדים ותשעה)והיו שתין .(תיקונא

��

דיליה ועוד דמילין בזמנין דהא עלמין בכלהו מתתקנן תיקונין כמה דא בזוהר

מסטרא  בהו דאתתקף חשוכא וכמה ביה אתנהירו כלהו לתתא נחתין

אבל  לזמנין זעיר אלא לתתא ונחית לגמרי אתפרש לא ועכ"ד ואזיל נתר דגלותא

דאתי לזמנא כלא ויחות קאים ותשעה)כלא שתין .(תיקונא

��

עון וכמה ומשתי וביה ודאי יתתקן זוהר בהאי כלא דמתתקנן אחרנין תיקונין

אחד ושמו אחד ה' יהיה ביה דכתיב יום אחד ביום ההיא (תיקונא הארץ

ותשעה) .שתין

��

דהלכה כל ודאי דילך קדישא זוהר בהאי דאוריתא רזין אלא גרים מאן דא

דאתקבילת  לימינא קבלה אבל בגלותא דאזלת הלכה דא איהי לשמאלא

ודאי רצון עת מקרבת ימין ודא ותשעה)ממלכא שתין .(תיקונא

��

אבל אבל ודאי משיח חבלי דיליה מסטרא וחשך אור איהו דאוריתא פשטא ת"ח

לתיובתא  ישראל יזכון וביה חשכי יגיה אלקי ביה אור כלא איהו דלגו רזא

קדישא  בוצינא דרשב"י ובההוא דילך קדישא בזוהר חבלין מאלין וישתזבון ודאי

דאתי ובעלמא דין בעלמא בהדייכו דישראל חולקהון ותשעה)זכאה שתין .(תיקונא
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רברבין והא שבעין ודאי ר' ר' ואמר פתח אתי מהימנא נביאה אליהו

באלקים  כמוך אין כתיב זמנא בההוא דילך אלין תיקונין בע' מתברין

שבעין)ה' .(תיקונא

��

צרה ובחילא עת כדין ודאי בימינא לאתבסמא שמאלא אתהדר דא דזוהר

יזהירו  והמשכילים תקיפא בתיאובתא ביה לאתרעאה רצון עת אתהדר

לאור  נמי איהו אתהדר ימינא אתתקף וכד חשך איהו דשמאלא הרקיע כזוהר

כתיב  דא רזא ועל ודאי לימינא שמאלא לאהדרא דא דזוהר בחילא יזהירו בג"כ

לישראל  חשוכא דגרמו דשמאלא דרגין כלהו דהא וכו' עיניתנו כימות שמחנו

חדותא  יגרמון גרמייהו ואינון בימינא  יתהדרון מתבסמן נמי כלהו בגלותא

שבעין)לישראל (תיקונא

��

דהדרת עד עטרה סגולתא ודא עלאין בתלת שכינתא באתריה כלא דאתתקם

דילך. אלין ותיקונין דא דזוהר בחילא ודאי ליושנה

כזוהר קם יזהירו והמשכילים ר' ר' ואמר פתח דסבין סבא קדמאה אדם

וכו' החמה כאור הלבנה אור והיה דביה קדישא דא דזוהר בחילא הרקיע

שבעין) .(תיקונא
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לצלמא פתח דאזדריקת אבן דא זרקא סגולתא הולך שופר מקף זרקא ואמר

ומחת  אבן איהי הכי מח"ס דנטלת בזמנא בידין דלא אבן ודא ליה להרסא

וייחות  מיעקב וירד ביה דאתמר מב"י דא הולך שופר מקף לבתר צלמא לההוא

ואתמר  לה לאכפיא ס"א בגו לאתר מאתר ואזיל אסחר דאיהו יעקב מדבית חד

דמתחברן  אבהן תלת אילין סגולתא אלא הכי לאו אזיל לחודיה דאיהו תימא ואי

ותיקונין  קדישא זוהר דהאי בחילא וכלא שלים פורקנא לישראל לאשלמא ביה

אתפקח  חד עיינין תרין אלין שוממותינו וראה עיניך פקח כתיב דבהו דילך אלין

בגלותא  לישראל לשיזבא ימינא עינא ודא קדישא בוצינא דרשב"י תיקונין בע'

לנטלא  דעלמא אומין על דאתפקח שמאלא עינא ודא דילך אלין בע' תנינא עינא

בהדייכו  דישראל חולקהון זכאה שוממותינו וראה עיניך פקח כדין נוקמין מנהון

שבעין)בדו"ד .(תיקונא
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פטירתו  ותאריך ושקר לאונאה תיקון שביסוד ביסוד הרמח"ל פטירת
מחלוקת  מאנשי נרדף שהיה הסיבה על מורה

שביסוד א. היסוד לתקן דבא ובזיונות, רדיפות הרבה כ"כ שסבל הרמח"ל ענין

השקר, מזבח על כליל עולה כקרבן והיה והשקר, האונאה היפך שהוא

להחמיץ  ומתאמץ שאת ביתר זה הלעומת מתגבר זה, בתיקון עוסקים דכאשר

קכח]הכל. עמ' ח"ח לגפן .[אוסרי

הרשב"י  ומצד עקיבא רבי מצד הקדוש הרמח"ל של עבודתו בחינת
דוד  בן ומשיח יוסף בן משיח בחינת

הרמח"לב. באגרות צא]איתא עמ' ד' מכתב משה מרע"ק [ירים ניצוץ היה דהרמח"ל

בהקדמה שם איתא עוד יוסף. נז)בן מקיטוב(עמ' גרשון מרבי (גיס מכתב

המערב הבעש"ט) ממדינת לירושלים אחד חכם שבא במראה ראה דהבעש "ט

גדול (אמסטרדם) חכם והוא יודע, אינו בעצמו שהוא רק משיח, של ניצוץ והוא

כו' בכי ובעל ובנסתר שהכוונה בנגלה שנכתב הזמן ולפי המעשה המשך לפי שם (ומוכיח

דוד,לרמח"ל) בן משיח ניצוץ או יוסף בן משיח ניצוץ היה אם להתבונן ויש .

כך. כל נרדף ומדוע

צבאותוהנה ה' קנאת במאמרו עצמו הידוע)הרמח"ל השקר משיח ענין ביאר (ששם

הפגם  ואת יוסף דמכירת פגם לתקן שבאו מלכות הרוגי י' ענין ביאר

ירבעם, את גם לתקן בא שבהם, המיוחד שהוא ורע"ק פוטיפר, אשת ע"י שנגרם

חל  יצא חטא אבי'הדכאשר בבנו ונכנס שלו הטוב טוב)ק דבר בו נמצא כי עליו (וז"ש

יוסף, בן משיח להיות יכול היה זוכה, היה ירבעם ואם  עקיבא. ברבי בא ואח"כ

שבא  הרמח"ל ומימלא יוסף, בן משיח ענין לתקן בא דרע"ק מזה ומבואר עש"ה.

יוסף בן ממשיח ניצוץ היה לידו, ונקבר עבודתו מילי להשלים בשו"ת (ועמ"ש

���

שליט"א.יב. שיינפלד יהודה הצדיק להרב
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מדוד) קצת תערובת עם מיוסף בעיקר שהיה ח"ח לגפן באוסרי שנסתלק דחסידותא וזהו .

שביסוד(הרמח"ל) יסוד – לעומר מ"א ויובן ביום שבגבורה גבורה הוא המקיפין (ומצד

וד"ל) ההמשך .לפי

ברמח"לאמנם מבואר משה)מאידך בירים הנ"ל שהתחל (במכתבים מה להשלים דבא

שם ואמר תנינא זוהר לכתוב נצטוה ולכן צ"ב)רשב"י, הוא (עמ' רגיל

ועל (הרמח"ל) עליו פסוקים לדרוש הפנים שר מט"ט ובפי מהימנא רעיא בפי

לכל, הראה האמת לפי כאשר להרשב"י הענינים בכל אותו ומדמה ... רשב"י

היה  רשב"י ולכאורה עתה... עד רשב"י מימות זה לדבר אדם שום זכה לא אשר

הנשיא וממשפחת הלל מבית דהיה דוד, בן הסנדלר משורש יוחנן רבי עם קשור (והיה

במקו"א) כמבואר הזקן ר"ג כמו נכד היא רשב"י והופעת עקיבא רבי תלמידי ומיתת .

יוסף בן משיח הסתלקות אחר דוד בן  משיח אחר הופעת רשב"י פרסום עיקר (לכן

עקיבא) רבי .הריגת

ואידך גם יוסף, בן משיח שרש דוגמת צעיר ונפטר נרדף אחד מצד הרמח"ל

לגירסת  מיוחד סדר להם ועשה רשב"י דוגמת תלמידים י' של חבורה הנהיג

ערב. עד מבקר הפסק בלי הזוה"ק

וגבורות,והנראה חסדים יש דביסוד במקובלם איתא דהנה בזה, [דמן להציע

למלכות] ניתנים ומשם ביסוד ומתאספים גבורות וה' חסדים ה' יורדים ואיתא הדעת

הגבורות מן היו ולתמידיו עקיבא דרבי שאמר בזוה"ק ירא"ה, גימטריא חבקו"ק (בסוד

יראתי) שמעך שמעתי החסדיםה' מן ותלמידיו מילתא)ורשב"י תליא בחביבותא (אנן

הגבורות  מן עקיבא שרבי רק יוסף, בן ומשיח היסוד כנגד דשניהם י"ל וממילא

שבו. החסדים מן ורשב"י שבו,

השילוניוזהו אחיה שבצירוף רשב"י את שאמר משח ולכן יוסף בן משיח בסוד (שהיה

וכמ"ש ירבעם) השילוני אחיה עם קשר לו דהיה העולם, על להגן יכול

עם  גם קשר לו דהיה אלא השילוני, אחיה אצל בשמים מקום לו דבירר בזוה"ק

יהודה. מלך יותם את גם צירף במקו"א לכן דוד, מלכות

ליהרג,נמצא הוצרך ולכן יוסף בן דמשיח הגבורות מצד התיקון התחיל רע"ק

הגלות, ולהמתיק החסדים לתקן רשב"י בא ואח"כ ירבעם, על לכפר

הרמח"ל מגיע הגלות יוסף ובסוף בן משיח בסוד שהיה באריז"ל רשב"י שהתנוצץ (אחר

דוד) לבן השייך החלק מצד בבעש"ט ובא שחזר וי"א עקיבא כנודע, דרבי התיקון להשלים

היטב. ודו"ק הנשמה מצד דרשב"י והתיקון הגוף, מצד
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ע"א)שבתוע"ע יוסי(לג – המלכות יוסי)דגזרה שמעון (ר' לצפורי , יגלה ששתק

בכל (רשב"י) כמורגל מיתה בסכנת היה דרשב"י וכמבואר יהרג, שגינה

יוסף. בן משיח אצל צב-צג]הדורות עמ' ח"ט לגפן .[אוסרי

לה' שאול בבחינת הוא הרמח"ל

אדוםג. מלכי ח"ב]בדרוש במרום שאול [אדיר הששי מלך הרמח"ל פירש

הנהר –יג מרחובות ברחובות ועוסק לה', שאול כולו שהוא – שאול ,

שמחת  ממשיך וכך ניגון, ע"י רנ"ה – נה"ר וממשיך והתלהטות, התרחבות

ספירות  שאר לבין משפיע הנקרא היסוד בין ההבדל פירש עוד התורה.

החסד, כגון המיוחד, ענינה יש אחד לכל מ"מ משפיעות, הן שגם דאף שמעליו,

ואח"כ  החסד, מידת בונה רק תחילה בנינו כל היסוד אבל לגבורה, משפיעה גם

למלכות. להשפיע בשביל

שאול למדנו כולו להיות העומר דספירת השישי שבוע של העבודה דרך מכאן

במיוחד  זו מידה ומתגלה להשפיע, בשביל רק הוא שזוכה מה וכל לה',

שביסוד .יד ביסוד
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הרח"ל יג. דהנה הרמח"ל לענין הנהר מרחובות שאול של שמו את בזה עוד לקשר יש הנה ריחמ"א: א"ה

הנהר  רחובות וזהו ונוראים נפלאים חידושים הרבה וכתב שזכה חיותו בחיים הן תורתו והתרחב זכה

בכל  תורתו שתתפשט שזכה זיע"א, הרמח"ל אצל הנהר רחובות ענין ועוד בתורה. הרבה שחידש

שלו  המוסר בספרי הן בספרי לומדים מישראל שרבים שוטף נהר כמו כך אחר הבאים הדורות

הרמח"ל. תורתו כלפי הנר רחובות ענין הוא וזה הסוד, דרך על שכתב בספרים והן ישרים כמסילת

עולה  ד'יאמנטאה אמו ושם ח'י י'עקב אביו ושם ח'יים מ'שה שמו של דר"ת כאן אכתוב ואגב

לגלות  היא לעולם ביאתו עיקר הרמח"ל דרבינו בזה והמכוון סו"ד, של גימטריא דהוא ע' בגימטירא

הסו"ד. תורת את

רבינוביץ  הכהן גמליאל הרה"ג ידידי לי שאמר נחמד רעיון לפניך אכתוב עסקינן בפרפראות ואם

כתב  י"ט פרק ישרים מסילת בספר הנה הרמח"ל: לתורת הקשור אודך") אני "גם (מח"ס שליט"א

המפני  ירושלים, ועל הגלות על שאתפלל ספון אני ומה אני מי אדם יאמר ואם וז"ל, זיע"א, הרמח"ל

כדי  יחידי, אדם נברא לפיכך ששנינו כאותה בצידו, תשובתו הישועה, ותצמח הגלויות יכונסו תפלתי

ר"ת  "בשבילי" שהנה בס"ד הקדושים לדבריו לרמז ויש עכ"ל. העולם. נברא בשבילי יאמר אחד שכל

נברא  בשבילי לומר צריך אחד שכל כנ"ל רמז י'תגלה". ל'עתיד י'רושלים ב'נין ש'יתפלל "ב'שביל

ירוש  בנין על להתפלל חשוב הוא ולכן רצון.העולם, יהיה כן אמן ממש בקרוב שיתגלה לים

היה יד. אשתו שם והנה היסוד, ענין עם מקושר הקדוש הרמח"ל דהנה בס"ד לי התחדש ריחמ"א: א"ה

בגימטריא  עולה פה דהנה ברית כריתת של הענין את פה שרואים פ"ה צו"ר אותיות שהוא צפורה

בצו"ר. בנה את שמלה ע"ה רבנו משה אשת ציפורה כמו כפשוטו הוא וצו"ר מיל"ה
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ולא ובזה ימים לאריכות הרמח"ל זכה לא מדוע גדול, לפלא תירוץ קצת יש

בן אחריו העומר,טו השאיר בספירת נפטר או העומר בספירת שנולד דמי .

שביסוד  יסוד ענינו והרמח"ל פטירתו, יום או לידתו יום לפי ענינו לראות אפשר

לפרסם  – בעולם לתפקידו שאול כולו רק "לעצמו", שום בלי שבשאול, שאול –

ומבואר  לעצמו. הנאה נטילת שום בלי נוראות רדיפות מתוך והכל שפרסם, מה

לספרים  או בתורה, חדשות פנים להכניס שזכו הצדיקים דכל אחר במקום

רבים דורות במשך ישראל בכלל רב,טז שיתקבלו מחיר זה על לשלם הוצרכו ,

והצדיקים  גבוהות, רוחניות השגות עם בעוה"ז בשלוה לזכות יתכן דלא

לעשירות, עבורו שנצרכו מיוחד תפקיד מפני היה שולחנות לב' שזכו המעטים

המלך  דוד כמו עושר מאותו לעצמם יהנו שלא בתנאי רק להם ניתן זה וגם

נקרא  ואעפ"כ המקדש לבית הכסף כל שהכין – הכינותי בעניי ואני שאמר ע"ה

לעצמו  משאיר היה ולא ראשון ראשון מקדיש דהיה בירושלמי ופירש עני,

מהעושר. ליהנות הזכות

דברית והנה יצירה מספר כידוע הלשון, ברית תיקון גם כולל היסוד תיקון

כתות  כמה כולל הלשון ברית אמנם בזה, זה קשורים הנעור וברית הלשון

הוא  שבהם דהשורשי נראה אבל ליצנים, הרע, לשון מספרי שקרנים, חנפים, –

שהיא  האחים בין בברית שקר יש כך קודש, בברית שקר שיש דכמו שקרנים,

יפגום  באונס, והמשקר במזיד, ח"ו יפגום במזיד, שהמשקר והיינו הלשון, ברית

סותם  דבר ולומר להערים ינסה שלא עד שני טבע נעשה והרגל כו' באונס
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עמ'טו. משה" "ירים ספר (מתוך באגרותיו הרמח"ל שכתב מה את כאן להביא טעם בנותן ריחמ"א: א"ה

ריבוי  ענין על הרמח"ל), באגרות גם מובא התצ"א. שבט לחודש י"ד בשבת א' יום פאדובה, ר"ה,

אין  כי פה, שצריך מה רק בקיצור לו אומר כן על וז "ל: האדם, של השנים קוצר או האדם של השנים

בימי  מצוות ג"כ ועשה מעט שחי למי שיש ממה חייו בימי מצוות ועשה הרבה שחי למי תיקון יותר

הצריך  לתיקון הוא – לחיות האדם על שנגזר שמה הוא, האמת רק שוה. החלוקה היתה לא כי חייו,

ושנים, ימים לו הם עכשיו המדריגות ואותם לתקנם, בחלקו שנפלו מדריגות כ"כ והם להשלים, לו

שקיבל  המדריגות לפי תלוים האדם חיי שימי לנו הרי עכ"ל. שפע. ממשיכות עטרות – ולנצחיות

שאול  הוא הרי העומר בספירת נולד או העומר בספירת שנפטר שאדם עדיין לומר  יש וע"כ לתקן,

תיקונו. לצורך אדם אותו יקבל מדריגות וכך שכך החליט יתברך וה' יתברך לה'

ספר טז. בהקדמת וז"ל: כתב שליט"א סופר חיים יעקב להרה"ג יח) עמ' א' (סימן ח"ב יעקב" "הדר בספר

בכל  פיוטיו ונתפשטו נתקבלו כללית" "נשמה לו היתה שמחברו שפיוט הביא  יוחאי" בר שיר "ביאור

מחסידי  שמע ושכן דאנא), ד"ה ע"א י"ח (דף ח"ג הקדוש זהר על מלך מקדש לספר וציין ישראל, בית

הרמח"ל  רבינו על ג"כ לומר יש הנ"ל ולפי עיי"ש. ז"ל מבעלז שלום שר הרב אדמו"ר משם קמאי

כולם  כן על כללית נשמה שהיה מכיון ישראל, בכל ספריו שנתפשטו מאוד שזכה וזיע"א זצוק"ל

שלו. והקבלה המוסר בספרי לומדים
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פנים, לב' משתמע דבר לומר במקום ממש, שקר יאמר אלא אונס, בשעת

קדושת  לבדוק דאפשר נמצא יעשה, לא וכן הותר"ה, אצלו נהיה דחויה דבמקום

אכי"ר. ולשוננו פינו לקדש שנזכה ויה"ר דיבורו, לפי י"ב האדם חלק לגפן [אוסרי

ח"ז] לגפן באוסרי ג"כ הובא קז-קח, עמ' ב' .כרך
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בו הס"א והתאחז הנפל יז ענין

אחדועל אחד אשיב חכמתו דוד יח שאלות ענין על לשאול הקשה אשר כי .

מה  הראשון מאדם חיים קבל אם כי – אחרת ועוד נפל, להיות לו שהיה

הוא  קהלת, על בספרי ומתקבל נאה דבר כ"ת ימצא מזה והנה לאבות. לו צורך

ויע"ש. הספר. בתחלת העובד" שנת "מתוקה מפ' מתחיל כ"ת, את אשר בספר

ענין  הוא הנפל של זה ענין באמת כי היטיב, באר די הענין עתה לו וארחיב

ט' המשיח עיבור מענין מזכיר ששם חדש, בזוהר גם כ"ת ויראה ועמוק. גדול

הוא  הדבר וסוד ממנו. משיח לשמור שצריך זה  נפל ענין שם שמזכיר ירחין,

שאמרו  הסוד וזהו יותר. הנפל על אך שליטה, לס"א יש מת כל על כי ,אמת,

זמן  כל – להתחבר  עולים הבירורים בהיות כי אסתמית", דאתעברת "כיון בזוהר

גם  נתקנו, שכבר אחר כי הס"א. שם תתאחז שלא גדולה שמירה צריך בירורם

שהתחילו  קודם ואז הקדושה. כח מפני רבה אחיזה תהיה לא – תאחוז אם

הם  ההם האורות אז כי אוחזת, שהיא המדריגה רק אוחזת היא הנה ליתקן,

כידוע  הקליפה, בתוך עדיין שעומד מי כל כדרך קטנה, ובמדריגה סתומים

יותר  מטע אור יקבלו הנה ליתקן, יתחילו אם אך זלל"ה. והאר"י הרשב"י בדברי

���

ותרו"ץ.יז. הנפלים" "סוד בקונטרסי שהארכתי מה ע"ע הנפלים ובענין

באגרות יח. גם מובא התצ"א. שבט לחודש י"ד בשבת א' יום פאדובה, ר"ה, עמ' משה ירים ספר מתוך

הרמח"ל.

ברק, בני זצוק"ל, פרידלנדר חיים הרה"צ (בהוצאת האגרות חלק רמח"ל אוצרות ספר מתוך ונלקט

תשמ"ו).
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שם, מתאחזת הס"א ח"ו ואם הס"א. להבריח כדי אינו ועכ"ז להם, שהיה ממה

ההמה. הבירורים לקבל שהתחילו הכח אותו מן כח יותר מקבלת היא אדרבא,

בדברי  כמ"ש כסדר, שלא המדריגות לבא שהוצרכו שמורים, ליל חפזון ענין וזה

הגדולה. והשמירה הסתימה צריך העיבור בזמן שע"כ נמצא, ז"ל. האר"י

עיבור  במצב – הבירור בתחילת הס"א אחיזת

ה ולפעמים השמירה להחליש שיוכל אחד קטרוג מתאחזת יש הס"א ואז היא,

ואז  ח"ו, הקליפה בעמקי ויחזרו אותם לפלוט שצריך עד הרבה, שם

עוד  תורתו לכבוד תתישב בזה והנה גדול. חוזק ח"ו הדבר בזה מתחזקת הס"א

על  מפרש זלה"ה האר"י הנה כי זה. בענין ליפול יכולה שהיתה אחרת קושיא

שצריכה  קשים דינים שהם הנפלים סוד שהוא בארץ", היו "הנפילים פסוק

קשים  הבירורים בהיות – זה הוא הנפל שענין נראה א"כ להפילם. המלכות

ה' משיח דוד על כזה יאמר איך מאד: קשה וזה המלכות. תסבלם לא – הרבה

מחמת  הם הנפלים כי שאמרתי, מה הוא העני סוד אך בעצמו? המשיח מלך ועל

לא  טוב, בהם היה לא שאם הוא, האמת אך כנ"ל. הנפילים בבחינת שהם עצמם

זמנם  הגיע לא שעדיין ולפי שבהם, הטוב מפני שעלו אלא מתבררים, אפילו היו

הנפילה. להם ויגרום וחזק, רב שבהם הרע –

נפל  להיות ראויים שהיו ומשיח דוד ענין באור

לפעמים והנה ע"כ כידוע, צר בחותם סגור תמיד עומד המשיח מלך בהיות

מפני  לפעמים אז ילדתיך", היום "אני בסוד ולהולד להתברר עולה כשהוא

ויפול  שיחזור ח"ו צריך ואז עליו, מלסגור הס"א להפרד תרצה לא ישראל חטאי

יותר. הקליפות מתחזקות וגם כבראשונה,

תורתו ויבין כבוד וידע לו. גיליתי אשר מאד ועמוק גדול סוד זה כי תורתו, כבוד

בזמן  הרוב על לישראל שהיו ח"ו, הגזירות הפעמים רוב נולדו מכאן כי

הדברים  כי הרבה, להאריך אוכל ולא הנפילה. ואח"כ העיבור היה כי הקצים,

יוכל  בראשו חכם עיני אשר תורתו וכבוד הדיבור. כ"כ להרחיב ואין עתיקים,

הברכים  בין הראש הורדת ענין ובפרט מהזוהר, מאמרים הרבה בזה להבין

ישכילהו. דבר וממוצא מאד, מאד נעלם שה"ס בכ"מ. המוזכר
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הראשון  מאדם דוד שקיבל  השנים ענין

אלא ונחזור נפל. דוד שישאר ח"ו רוצה היה לא שהקב"ה הדבר, באמת כי לענין,

מאדם  לא באים דוד חיי שיהיו ההנהגה סדר לפי צריך היה כך אדרבא,

ויבין  החיים. לו ויתן אדם שיבוא עד כך הניחו לכך לזה, תיקון היה וזה הראשון.

"אשר  בסוד לאדם, השייכים הגדולים התיקונים מן היה זה איך תורתו כבוד

הלא  האדם. ביד סיומו והניח התיקון, התחיל הב"ה כי לעשות", אלהים ברא

שם  בסוד קדמאין המלכין את תיקן שמו יתברך המאציל איך תורתו כבוד יראה

הבירור  תשלום להניח כדי המלכין, כל נבררו לא כי התיקון, השלים לא אך מ"ה.

היה  לא – ההוא השיעור עד מתקן המאציל היה לא שאם תיקונו. וזהו לאדם,

שכר, ולא עבודה היתה לא – משלים היה ואם תיקון. שום לעשות לאדם אפשר

והלאה. משם לעשות והניח ההוא, השיעור עד עשה ע"כ

הירח  למיעוט גרם היטיב  נתקן ולא שנשבר המלכות כלי

ליתקן והנה התחילה כי הירח, מיעוט בסוד דוקא תלוי דוד של זה ענין באמת

ב"ן, ובסוד המלכים בסוד השבירה היתה שבסודה התיקון בזמן המלכות

ההמאורות  בסוד לבוא לעתיד שתהיה כמו שלם, תיקון ליתקן באה והיתה

היטיב. נתקנו שלא המלכות גבורות מכח הס"א נתעוררה באמצע אך הגדולים.

בבחינת  נמצא ואז ולהתמעט. לרדת הוצרכה שע"י הלבנה  קטרוג ענין וזה

והתיקון  להשלים, יוכל ולא להתברר, שיתחיל ממש, נפל בסוד דוד – זה מיעוט

לדוד, השניים לתת וכן הירח, להגדיל לו היה שהוא היה, וכן אדם. ביד תלוי

מאד  יפים דברים לו מפרש הייתי עכשיו, הביאור להאריך אפשר לי היה ואם

מהכיל. היריעה קצרה אך האדם. אדם בני של השנים בענין

הרבה  שחי ומי מעט שחי במי שוה התיקון

הרבה על שחי למי תיקון יותר אין כי פה, שצריך מה רק בקיצור לו אומר כן

בימי  מצוות ג"כ ועשה מעט שחי למי שיש ממה חייו בימי מצוות ועשה

לחיות  האדם על שנגזר שמה הוא, האמת רק שוה. החלוקה היתה לא כי חייו,

לתקנם, בחלקו שנפלו מדריגות כ"כ והם להשלים, לו הצריך לתיקון הוא –

שפע. ממשיכות עטרות – ולנצחיות ושנים, ימים לו הם עכשיו המדריגות ואותם
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אדה"ר  שנתן אותם הם לדוד האבות שנתנו השנים

אדם והנה מבחינת ושיהיו יותר, לא שנה ע' באמת היו לדוד צריך שהיה מה

מיד  באמת אז והנה המרכבה. סדר לפי למעלה נסדרים כך כי הראשון,

תיקוניו, נתקלקלו – אדם חטא כאשר אמנם זאת. מבחינה שנים הע' לו ניתנו

וליתקן  לחזור שנים והוצרכו הע' ואז נר"ן. בסוד באבות באמת נתקנים והם ,

לפי  האבות, מן לו שנשארו הם – הראשון אדם מבחינת לו שנשארו עצמם

הראשון. אדם בחינת מתקנים שהיו התיקון
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ריחמ"א: לנפשי א"ה אמרתי בעומר ל"ג ליום סמוך זה קונטרס וכתבי היות

"אדיר  מספר שליקטתי דברים וכמה כמה לקונטרס אצרף

זיע"א, רשב"י מעלת על לרמח"ל חלקי)במרום" וז"ל:(ליקוט ,

בעיניו א. הרואה כאיש לפניו, ברורים הדברים כל תמיד היו זללה"ה רשב"י כי

ומחשך. עירבוב שוב בידיעתו היה ולא בלבבו, ונצטייר דבר

שערי ב. נפתחו במערה היה אשר שנה י"ג אחרי זללה"ה רשב"י בימי רק כי

הימי. קץ עד ישראל לכל להאיר עליו החכמה

ואז ג. המ"ה, זה להתפשט התחיל אז זללה"ה יוחאי בן שמעון רבי בזמן אך 

דהיינו  הגוף, של החושך נגד אור" יהי אלהים "ויאמר בסוד הזוהר, נעשה

פועל  מקדם מלכי "ואלהים נאמר ואז הזמן. אותו עד ששלטו הכלים סוד

הארץ". בקרב ישועות

בסוד ד. אלא היתה שלא אמרנו כבר בתחילה, בגלות השכינה בהיות הנה

מני  וזה זללה"ה, רשב"י שבא עד בכלל, הפנימיות מן אור לה בא ולא הכלים

ע"ה. רבינו משה ניצוץ שהוא

ע"ה.ה. רבינו משה של משרשו היה רשב"י

נח.ו. כתיבת הוא הזוהר ספר
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התחזקות" "שיחות מספר בעומר  ול"ג רשב"י מעלת על ליקוט

מספר אם בעומר ול"ג רשב"י מעלת על קטן ליקוט עוד אצרף עסקינן ברשב"י

התחזקות" תשנ"ו-תשנ"ט)"שיחות שליט"א.(אמור זילברברג מאיר צבי להרה"צ

חטוף א. אכול חטוף כן ועל נסגרין ואח"כ פתיחין תרעין ההוד של בשבוע

יש  כל ועל פתוחים השמים העומר בספירת ההוד של שבשבוע היינו שתה,

אלו. ימים לנצל

והקדושה ב. הטהרה הכיפורים, יום קדושת הזה ליום יש – בעומר ל"ג

הכיפורים. יום של רצון והעת והתשובה

היום.ג. קדושת להמשיך יכוון בעומר בל"ג כשטובל – בעומר ל"ג

לקבל ד. מסייע הצדיקים ובקדושת היום בקדושת האמונה בעומר– ל"ג

היום. הארת

מהטבע.ה. למעלה הוא בעומר בל"ג הציון על שיש השמחה – בעומר ל"ג

זה ו. ומתעורר זה, ביום היה הקדושה התורה הסודות התגלות – בעומר ל"ג

בזה. ולהתקרב להיאחז יכול יהודי וכל ושנה, שנה בכל

ולהתחנן ז. לבכות הזה הקדוש ביום מתעורר ישראל של נשמתן בעומר בל"ג

נפשותינו. על

זוכים ח. במקוה הטבילה ע"י "מקוה" גימטריא ר"ת ס'לה א'תנו פ'ניו י'אר

ה'. פני התחזקות]להארת שיחות בספר כשלמדתי אגב  לי .[נתחדש

הוד ט. שהוא בעומר ל"ג ובפרט בעומר ל"ג של לשבוע ששייכת ההוד מדת

שלו. ההוד להחזיר אחד כל יכול זה קדוש יום שע"י שבהוד,

בעון י. ידינו על שלנו להילדים שיש הזוהמא כל את לטהר יכול בעומר ל"ג ע"י

אמי. יחמתני חטא של

רפואת,יא. בורא מאיר שבהוד הוד בעומר ל"ג ובפרט ההוד של בשבוע

מידות  טהרה קדושה אהבה יראה בטחון אמונה על גם זה ביום ויתפלל

כבר  ושנזכה העולם, בזה שליחותינו למלא שנזכה השתוקקות, רצונות

השלימה. לגאולה
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קברו.יב. על השתטחות של הבחינה גם יש התנא מתורת למוד ע"י

התורה יג. פנימיות אור בהם ומאיר ונוראים קדושים ימים בעומר ל"ג בימי

פנימי  אור מאיר וכן היהודי.הקדושה, של ות

יתברך יד. שה' אלהיכם להוי"ה אתם בנים של אור עלינו מאיר בעומר ל"ג ביום

עלינו. וחסדים רחמים לו ויש אותנו אוהב

שביום טו. היינו חלק" איש "ואנכי ענין על מורה בעומר בל"ג החלאקה ענין

איש  "ואנכי של ההרגשה עם שנחיה שבשמים אבינו לנו מגלה בעומר ל"ג

הוי"ה  חלק "כי שאנחנו שנרגיש ע"י לגמרי, עצמינו את וננקה שנטהר חלק",

החלאקה. מנהג ידי על זה ביום יתברך ה' מאיר זה אור עמו".

שהם טז. בשערות שאפילו לזכור בזה, שמעוררים החלאקה, בעבודת נרמז עוד

לגוי. יהודי בין וחילוק הבדל יש בהם אפילו המותרות,

התחזקות.ע"כ שיחות מספר ליקוט

מירון  קדישא והאתרא רשב"י מעלת

חדתיןבקונטרס נשמתין בחלק לנפשך" חכמה פרשת "דעה דשב"ק דא"ח (ליקוטי

תשע"ג) שליט"אשמיני מורגנשטרן מאיר יצחק הרה"צ מאת (אות הובא

דאצל יא) זיע"א, פלאג'י אברהם רבי הגה"ק שכתב מה למו"ר הראה אחד וז"ל: ,

שיכשל  לפחד אין כן ועל הצדיק, במקום יצה"ר שולט אין – במירון רשב"י קבר

כהדרכה  הקדושים דבריו לקחת שאין הענין, בביאור מו"ר ואמר אסורה. בראיה

כולם  היו – הת"ר שנות בתחילת – הללו דבדורות היא דהכוונה הירוד, לדורנו

שיכשל  לפחד דאין אמר ולכן העיניים, שומרים היו וכולם וטהורים, קדושים

הרשב"י  ציון במקום סיוע לו יש באמת עיניו ששומר דמי אסורה, בריאה שם

שומרים  כולם ואין היצה"ר כח שנתגבר כהיום אבל אסורה, בראיה יכשל שלא

בתכלית  העיניים לשמור להזהר יש בודאי – השלימות בתכלית העיניים

מי  אבל וכדו'. מהנשים הגברים להפריד כהלכה מחיצות ולעשות השמירה,

לו  שאין ונמצא ההבטחה, בכלל הוא הרי בכך והוחזק עיניו שומר שבאמת

להיכשל  שלא משמים סיוע לו יהיה דבוודאי רשב"י של לקברו מלילך לפחד

עכ"ל. ח"ו. אסורה בראיה
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בעומר  בל"ג רשב"י לכבוד  בגדים ששורפים מה  בענין

אם בענין ההלכתי לדיון כאן נכנס לא זיע"א רשב"י לכבוד בגדים ששורפים מה

בקונטרס  שמצאנו מה כאן נכתוב רק לא או תשחית בל משום בזה יש

לנפשך" חכמה יב)"דעה אות הדבר (שם בטעם מלכו" "ישועות בספר איתא וז"ל:

אדם  למדריגת עד עצמו וזיכך תיקן דרשב"י רשב"י, לכבוד בגדים  ששורפים

שנעשה  – שרשב"י בזה לרמז בגדים שורפין אנו ולכן החטא, קודם הראשון

אז  צריכין היו שלא החטא קודם הראשון אדם כמו הוא – בעבורו נאמר אדם

עכ"ל. ללבושים.

���
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שליט"א  צוריאל משה הרה"ג
ברק  בני

התורה  סודות של הנמשל ולימוד רמח"ל

במאותברוך זה בדורנו נתברכנו אלפי)ה' אמנם (ואולי קבלה. ספרי הלומדים אנשים

הם  נמצאים עדיין התורה, פנימיות של הנמשל הבנת ללא כי להודיע חייבים

דוגמאות-מספר  בעז"ה נביא וגם זו, לחוות-דעת מקורות נביא זה במאמר "מבחוץ".

החכמה. פרטי באופן ובין כללי באופן בין נכון  וזה מחפשים. שאנו לנמשל

דברינו:להלן נבסס עליהם הספרים

טוב)'''' שם הבעל לדברי (מיוחס  טוב שם כתר

ולוז'ין)'''' חיים (ר' החיים נפש 

הכהן)'''' צדוק (לר' הזכרונות ספר

פרידלנדר)'''' חיים הרב (מהדורת רמח"ל שערי

דצניעותא '''' לספרא הגר"א ביאור

משלי ביאור'''' לספר הגר"א

לרמח"ל '''' הכללים) (ספר תבונות דעת

(לרמח"ל)'''' ישרים מסילת

(רמח"ל)'''' השם דרך

חבר)'''' אייזיק יצחק (הרב עולמים בית

קטנה)'''' (פתיחה ברכות למסכת בהקדמתו צל"ח

נא.ספר פסקא ואתחנן, פרשת - התורה על טוב שם טוב")בעל שם "כתר מהספר :(לקוח

יכול  אדם שאין מה נקרא נסתר כי פירוש "נסתר", נקרא האמת חכמת "לימוד

שאי  מעולם, זה טעם טעם שלא לאדם לספר אפשר אי המאכל של טעם כמו להשיגו,

ויראתו  הבורא אהבת ענין כן כמו סתר. דבר זה ונקרא ומה, איך בדיבור לו לפרש אפשר

כי  "נסתר", זה נקרא ולכן בלב, האהבה הוא איך לחבירו לפרש אפשר אי שמו יתברך
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עם  הוא הרי מבין אינו ואם נסתר. ואינו לפניו פתוח הספר ללמוד, שרוצה מי כל הלא

שבספר  הנסתרות ענין אלא נסתר, נקרא כן גם ותוספות גמרא כזה, איש ולפני הארץ,

עכ"ל. האלהית" הדבקות פי על בנויים הכל ז"ל האר"י וכתבי הזוהר

ספרי בזה ולפרסם להדפיס הרבנים גדולי התירו שנים מאות משך כבר זה כיצד מתורץ

התורה? סודות להסתיר מצוה יש והרי לתורה,קבלה. הקדמתו בסוף רמב"ן דברי (עיין

לאוזן) מפה אם כי יובנו לא חכמה"שהסודות צנועים "ואת וכתוב ב). יא, אין (משלי כן וגם ?

ר' אדמו"ר כתב אלא הגונים? שאינם תלמידים ביניהם יש שמא לכולם ולגלות לפרסם

כלל  לידיעה נחשב אינו סיפור דרך בספר הכתוב מן הקריאה באמת "אבל הכהן צדוק

הללו" הנעלמים 69)בדברים עמ' הזכרונות, לפני (ספר גלוים נמצאים הדברים אמנם כלומר .

שמורה  שהיא פנימית, הבנה בזה שאין כיון אבל עותקים, באלפי בספרים ומודפסים כל,

בעל  הרב וכדברי מוסתרת. נמצאת החכמה עדיין בה' דבקות של גבוהה דרגא לבעלי רק

לעיל. הבאנו דבריו טוב, שם

הם"והנה משל בנסתרות, האריז"ל דברי שכל זאת "ומודעת כתב: ולוז'ין חיים הרב

ג) פרק ג שער החיים, הזוהר(נפש דברי כל בענין רמ"ק גם כתב וכך קומה,. (שיעור

למשלים) טעם ד"ה נ"ח פסקא 126 זהרעמ' תקוני על יקר" "אור בספרו כתב קי"ג)וכן דף .(ח"ב

וכינוייהם,ובאמת הקודש שמות הספירות, של שמותיהם בהגדרת העוסקים כל

כך  הפנימית. לההבנה מחוץ עדיין הם קודש, ורמזי בגימטריאות והעוסקים

הויכוח למאמר בהקדמה רמח"ל דברי ל"ו)הם עמ' רמח"ל, :(שערי

זללה"ה "ואשר  הוא כי מאד. וחתום סתום – בכללם הדברים הבנת כי הוא יותר קשה

שהקוראים  מזה ונולד בכתב. לפרש רצה ולא הרבה, דבריו סתם [האריז"ל]

אלא  בידינו שאין נקרא כי כלל. הבנה זו ואין ושטחיותם, פשוטם על אותם לקחו בדבריו

וכך  כך שיש ידענו כאשר כי בספרים. של כמפתח אותם לזכור שצריך ענינים שמות

ושיש  בזה, זה מתלבשים ושהם עולמות, וכך כך ושיש פרצופים, וכך כך ושיש ספירות,

– ענינם? ומה האלה? הדברים בכל הכוונה מה יודעים אנו ואין וירידות, עליות וכך כך

עכ"ל. סברא" שום בלי אך גירסא, של זכרון אלא כלל, ידיעה זו שאין נמצא

הנמצא וחזר וכל והפרצופים הספירות שם רק שלדעת הוא ודאי "דבר אח"כ כך על

כלל" ידיעה זו אין הם, ולמה טיבם, מה דעת בלא הויכוח,בהם, מאמר רמח"ל, (שערי

סב) עמ' ע"ב, .פסקא

בחכמת וביתר יש מזו, לפנים זו  ידיעות מיני "שלשה אחר: במקום סיכם תקיפות

מקום  לתת עולמו את ברא ית"ש שהמאציל הוא השטחית הכוונה וכו'. האמת

תוארים  כמה לדעת התוארים, ידיעת נקרא וזה וכיוצא אפים" ארך וחנון "רחום לתוארים

מדות, כמה וכו'.יש, מזה זה נשתלשלו ואיך מסודרים, הם סדר ובאיזה ספירות, כמה
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לנבראים הידיעה להיטיב העולם את ברא ית"ש שהמאציל והיא הכוונה בענין השניה

זו  לידיעה הגיע שלא ומי וכו'. וכו' בצדקה ולא בזכות שיקבלו שלימה הטבה

כלום. הבין שלא נקרא

לגלות ידיעה רצה ית"ש שהמאציל והוא מאד, נפלאה ידיעה שהיא בכוונה, שלישית

בדורנו. כך כל הושג לא הדבר וזה וכו'. אחרון ואני ראשון אני כי להראות יחודו,

הידיעה  לזאת ולהגיע ית"ש. המאציל יחוד לדעת ישראל, של אמונתו עיקר באמת והוא

הגיע  שלא מי אך גדול. בעומק החכמה עניני המבין הוא שהגיע ומי הרבה. יגיעה צריך

כלום" הבין לא ודאי לשנייה, [לידיעה] ת"ד)לפחות עמ' רמח"ל, .(שערי

לא הרי אם בזמננו, הקבלה בחכמת העוסקים של רובם זאת  הנחיה לפי כי לפנינו

למטרתם. הגיעו ולא מבחוץ, עדיין הם נמצאים הנמשל, להבנת להגיע יתייגעו

ויש  המלך, את לראות המחפשים אודות הרמב"ם שנשא המשל אל דומים והדברים

לחצר  שנכנסו ויש המלך. של לחצרו הגיעו לא אבל אתו, העיר באותה הנמצאים מאלו

החדר, אל הגיעו לא אבל לארמון שנכנסו ויש המלך. של לארמון נכנסו לא עדיין אבל

המלך מול נ"א)לעמוד פרק תחילת ח"ג נבוכים, מורה .(עיין

סימוכין בדומה  לזה והביא צדוק, ר' כתב היחוד, הבנת חשיבות על רמח"ל לדברי

הזוהר י"ב)מדברי דף אפילו (ח"א פירודא, ישוי ולא חד דכולי נש בר ינדע "וכד

עוד  שאין האמתי היחוד הוא זה שידיעה מתבאר וכו' עלמא מעל יסתלק סט"א ההוא

למעלה". כנזכר ממש 72)מלבדו עמ' סוף הזכרונות, (ספר

כל לעיל ולמה היגיעה? היא מה רבה. יגיעה צריכים זו לידיעה כי רמח"ל דברי הבאנו

עסוק  הוא עוד כל עצמו, את מחשיב האדם עוד כל אלא אליה? להגיע קשה כך

משפחתו  של או עצמו, של אינטרסים לקדם טרוד הוא עוד כל האישי, מצבו בהטבת

ואליו  הקב"ה, ורק אך היא והמוחלטת האמיתית שהמציאות מלהבין רחוק הוא הקרובה,

רק  עושה שהאדם מה כל שאפשר ככל ולצמצם השתדלויותינו, כל מכוונים צריכים

יתברך. השם של שמו ולקדש לפאר כונה בלי עצמו, לטובת

א:נראה  פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם דברי נא

נמצא.א. כל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד

המצאו. מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים וכל

להמצאות.ב. יכול אחר דבר אין מצוי, אינו [ית"ש] שהוא הדעת על יעלה ואם

מצוי ג . יהיה [ית"ש] לבדו הוא מצויים, מלבדו הנמצאים כל שאין הדעת על יעלה ואם

להם, צריך אינו הוא ברוך והוא לו, צריכים הנמצאים שכל לביטולם. הוא יבטל ולא

מהם. אחד כאמיתת אמיתתו אין לפיכך מהם. לאחד ולא
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אמת ג . לאחר ואין האמת, לבדו הוא אמת". אלהים "וה' אומר שהנביא הוא

אמת  מצוי שם אין כלומר מלבדו', עוד 'אין אומרת שהתורה והוא כאמיתתו.

עכ"ל. כמותו. מלבדו

ממש מה  "והוא ולוז'ין: חיים ר' ענה מלבדו"? עוד "אין של הפשוט הביאור הוא

שבכל  פרטית ונקודה בחינה בשום כלל יתברך מלבדו עוד שאין כמשמעו,

לבד" ית"ש הפשוט אחדותו עצמות רק כולם, והבריות ותחתונים עליונים (נפש העולמות

ג) פרק ג, שער .החיים,

הצמחים ויש והחיות, הבהמות כל וכן נמצאים, אדם בני אנו גם כי ודאי להבהיר,

מתחלפת  היא בלבד. זמנית ארעית, היא שלנו זו מציאות אבל האדמה. ויסודות

לקיים  כדי היא נבראת בכלל שהיא מה כל חזקה. חשיבות לה ואין לענין, מענין הזמן כל

לקבל  אנו צריכים ולכן מצדנו. חופשית בבחירה ית"ש, כל בורא של רצונו את

שבטפלים. טפל אפילו או טפל, ומה עיקר הוא מה המדות] [התייחסות "פרופורציה"

שמות  מקלנברג, יעקב הרב של והקבלה" "הכתב בספר עיין הזה המושג ביאור [וליתר

אתי]. מקום הנה ד"ה כב, לג,

המציאות,היסוד עצמו הוא שהקב"ה ההכרה היא היהדות כל של והבסיסי המוצק

הנצח, לעולם חוזרות שהנשמות [ודאי העולם מן ועוברים חולפים כולנו ואנו

מקבל  ברזל כל רב זמן כעבור עוד]. ואיננה חולפת מתבלה, שלנו הגשמיות כל אבל

ובסוף  ונפסד. מתייבש נייר כל מתבלה, בד כל מתאדה, נוזלי כל נרקב, עץ כל חלודה,

כל  כך, באמת שהם הכרה וחדור אלו, אמיתות היטב שמכיר מי כלום. נשאר לא הכל

שלו, הכעס מדות כל באחרים, קנאתו כל מתבטלות, גאוותיו כל מתעלמות, תאוותיו

מקיים  והוא מתבטלים. כולם רעים, יצרים ועוד בלבו המקננת לאחרים השנאה מדת

דמלכא" בגופא ע"ב)"לאשתאבא ריז דף ח"א .(זהר

את הרי להביא כדי ישרים" "מסילת ספרו את רמח"ל כתב זו מוסרית לדרגא להגיע

דברי  כך הנמשל. את ולהבין התורה, פנימיות ללמוד שיוכל ראויה לדרגא הלומד

האידרא על בספרו חבר אייזיק יצחק ר' 513)הגאון עמ' עולמים, "מלין (בית הזהר דברי על :

לאותם  לומר "רוצה פירש: כך מדות] [בעלי מדין" למארי אלא אתיהיבו לא אלין

חכמים בהם שמנו טובות מדות כל בהם שיש ע"ב)הצדיקים כ מביאה (ע"ז זהירות כמ"ש

הטובות  מדות בכל שנתקנו והם ליראיו. ה' סוד וכמ"ש הקודש רוח עד וכו' זריזות לידי

העליונים". תיקוני כל להם ומתגלים אלוקים בצלם הם ואז אצילות בתיקוני שורשם לפי
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למשליבזה בביאורו הגר"א. של הדרכה דברי מבינים כ-כא)אנו לימוד (א, חילק הוא

בחוץ הם פשט לומדי חלקים. לארבעה תרונה")התורה בחוץ דרש ("חכמות ולומדי

העיר שלפני במרחב רק קולה")הם תתן לעולם ("ברחובות בכניסה הם רמזים ולומדי

עצמה. לעיר להכנס זכו הסוד לומדי ורק שערים". "בפתחי הם הפנימי,

במשליוהמשיך  יב)שם הלומדים (ז, באלו הכוונה חכמים, בתלמידי מתגרה הרע שיצר

להתגרות  יכול הרע יצר אינו וסודות, רמזים בלומדי אבל בלבד. ודרש פשט

ודרש. פשט רק וילמדו הזה הקדוש מהלימוד חוץ שיצאו אותם מפתה סט"א אלא בהם.

בחוץ" "פעם אומר לזה בת"ח. תמיד מתגרה רק רגליה, ישכנו לא שבביתה לשונו: זו

למעלה כמ"ש חוץ נקראו תורה שפשטי תורה. פשטי הלומדים באותן כ)כלומר (א,

רחובות  שנקרא תורה דרושי הלומדים באותן ברחובות" פעם תרונה, בחוץ "חכמות

יצא  פן תארוב העיר פינות אצל כלומר פינה" כל "ואצל קולה". תתן "ברחובות כמ"ש

לכן  אצלו. לבא יכולה אינה היא בעיר שהוא זמן כל כי בו! גם מתגרה ואז משם, [ת"ח]

אותיות  ד' נגד הוא שפרדס מפני והיינו משם. יצא פן תמיד אורבת שהיא "תארוב" אומר

ולכן  לעלמין" מתפרשין דלא "רעין נקראין והן י"ה [אותיות] נגד הוא וסוד ורמז הוי"ה.

גם  מתגרה הוא אז יסורו כאשר אך בהן. להתגרות יכול הרע יצר אין בהן העוסקים גם

עכ"ל. בידה. ויפלו אליה יבאו פן תארוב היא ולכן בהם.

העמוקה מה  המשמעות ומבין בעיון סוד לומד האדם עוד כל אלא דבריו? פירוש

תאוה  כל כליל מבטל וכמעט מקטין האדם וממילא מלבדו", עוד "אין של והנפלאה

לפתות  לסט"א יכולת אין ודאי רעה, מדה וכל קנאה כל כעס, כל שמים, לשם שלא

מדבריו  הרע. יצרו מול חלש הוא אז הזו, העצומה מההכרה יוצא כאשר אבל אותו.

יועילו  מה זאת ומבלעדי הנמשל, את להבין הנוראה הנחיצות את רואים האלו הנפלאים

ורמז? סוד לימוד לו

הדבק מה הקדוש "אך כתב: הקדושה, בענין כ"ו פרק בסוף ישרים? במסילת רואים אנו

הנה  ויראתו, בוראו באהבת האמתיות המושכלות בין מתהלכת ונפשו לאלהיו, תמיד

איש  והנה הזה, בעולם פה עודנו החיים בארצות ה' לפני מתהלך הוא כאילו לו נחשב

ז"ל וכמאמרם וכמזבח, כמקדש, כמשכן, נחשב עצמו הוא פ"ב)כזה פרשה "ויעל (ב"ר :

אמרו וכן המרכבה", הן הן האבות אלהים, ז)מעליו בראשית הן (רש"י הן הצדיקים :

שהם  המאכל ומעתה במקדש. שורה שהיתה כמו עליהם שורה השכינה כי המרכבה,

אל  גדול לעילוי נחשב שיהיה הוא ודאי כי האישים, גבי על  שעולה כקרבן הוא אוכלים

י  כך וכל השכינה. לפני נקרבים שהיו כיון המזבח גבי על עולים שהיו הדברים תרון אותם

המאכל  כן במדרש ז"ל וכמאמרם העולם, בכל מתברך מינם כל שהיה עד בזה, להם היה

נקרב  וכאילו ההוא, ולמשתה ההוא למאכל הוא עילוי אוכל, הקדוש שהאיש והמשתה

ממש". המזבח גבי על
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באלהיו,וממשיך כך כל דבק האדם שיהיה הוא הקדושה ענין דבר של "כללו רמח"ל:

שיותר  עד יתברך, ממנו יזוז ולא יפרד לא יעשה אשר מעשה שבשום עד

בהם, משתמש שהוא במה מתשמישיו לאחד ישמשו אשר הגשמיים הדברים יתעלו

שכלו  בהיות זה ואמנם גשמיים. מדברים בהשתמשו ומעלתו מדביקותו הוא שיורד ממה

מתחבר  הוא כאילו שימצא עד וקדושתו, ורוממותו יתברך, בגדולתו תמיד קבועים ודעתו

בזה  לעשות יכול האדם שאין אמרתי וכבר הזה, בעולם עודהו ממש העליונים למלאכים

הטובות  המדות כל בו ימצאו שכבר אחר וזה עליו, ולהשתדל בדבר להתעורר אלא מצדו,

שהרי  ויצליח. הקודש אל יבא בזאת החטא, יראת ועד הזהירות מתחלת הנה עד שזכרנו

יקרב. לא וזר בו שנאמר מום ובעל כזר הוא הרי ממנו, חסירות הראשונות אם

ועוצם אך האהבה בתוקף לידבק ירבה אם אלה, הכנות בכל עצמו את הכינו אחרי

מעט  החומר מעניני עצמו יפריד רוממותו, ועוצם יתברך גדולתו בהשכלת היראה

עד  האמיתי, ההתדבקות מצפוני אל לבבו יכוין תנועותיו, ובכל פעולותיו ובכל מעט,

קדושיו, לכל שעושה כמו עליו שמו את יתברך הבורא וישכין ממרום רוח עליו שיערה

ועבודות. כקרבנות והגשמיים השפלים אפילו מעשיו וכל ממש ה' כמלאך יהיה ואז

בסתרי והנך העצום והעיון הפרישה, רוב ידי על הוא המדה זאת קניית שדרך רואה

עד  ותהלותיו יתברך רוממותו וידיעת הבריאה, ומצפוני העליונה ההשגחה

הארציים  בדרכים ומשתמש הולך בהיותו מחשבתו לכוין וידע גדול דבקות בו שיתדבק

שימשיך  עד זורקו או דמו מקבל או הזבח שוחט בעודו שיתכוין לכהן ראוי שהיה כמו

על  וישאר זו מעלה שישיג אפשר אי זה וזולת והשלום, החיים יתברך ממנו הברכה בזה

רמח"ל. עכ"ל אדם" בני שאר ככל וגשמי חומרי פנים כל

של הרי היעד היא שזו הקודש, רוח להשגת להגיע שכדי הנפלאים מדבריו רואים

שהקדים  וככל במדותיו, מתוקן להיות האדם צריך התורה, פנימיות לימוד

תאוות  להתאוות ולא לכעוס, לא שכן וכל ואילך. הזהירות פרק מן ישרים" ב"מסילת

ישיג  כיצד הא לו, יחסר אלו ואם וכו'. הבריות עם שלום ולהרבות לקנאות, ולא רעות,

נפרדת, למציאות עצמו את מחשיב עדיין הוא והרי הקב"ה? של האמתי היחוד הבנת

האמתית. ההבנה את סותר ובזה חשוב, יצור בעצמו הזכרונות,ורואה ספר צדוק, ר' דברי (עיין

ימני) טור 60 עמ'

בדעתו.נגיד יצייר מה עמידה, בתפילת האדם מעמד על רמח"ל מדברי נקח בקצרה,

מי ספר לפני דע מתפלל וכשאתה החסידות: חלקי בביאור - יט פרק - ישרים מסילת

אל  שיגיע כדי היטב, ויתבונן האדם שיסתכל צריך דברים ג' והנה מתפלל, אתה

על  אף עמו, ונותן ונושא שמו יתברך הבורא לפני ממש עומד שהוא האחד היראה: זאת

ציור  האדם בלב שיצטייר קשה היותר הוא זה כי ותראה רואהו, אדם של עינו שאין פי
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התבוננות  במעט נכון, שכל בעל שהוא מי אמנם כלל, לזה עוזר החוש אין יען אמיתי,

יתברך, עמו ממש ונותן ונושא בא הוא איך הדבר, אמיתת בלבו לקבוע יוכל לב, ושימת

כאשר  לדבריו, מקשיב לו מאזין שמו יתברך והוא מבקש, הוא ומאתו מתחנן הוא ולפניו

שיתבונן  צריך בדעתו, זה שיקבע ואחר אליו. שומע מקשיב ורעהו רעהו אל איש ידבר

שלימות  מיני כל על ותהלה, ברכה כל על ונשגב מרומם הוא אשר יתברך, רוממותו על

ולהבין. לדמות מחשבתנו שתוכל

לפי ועוד  שכן כל וגסותו, חומריותו לפי ופחיתותו, האדם שפלות על שיתבונן צריך

בעודו  ירעש ולא לבו יחרד שלא אפשר  אי אלה כל על כי מעודו, שחטא החטאים

הכתוב  שאמר מה הוא לו, להרצות ומשתדל בשמו ומזכיר יתברך, לפניו דבריו מדבר

ב') וכתיב(תהלים ברעדה, וגילו ביראה ה' את עבדו פ"ט): קדושים (שם בסוד נערץ אל :

הגוף  מבני יתברך אליו קרובים יותר להיותם המלאכים כי סביביו, כל על ונורא רבה

על  שהוא ממה יותר עליהם מוראו כן על גדולתו, שבח לדמות יותר  להם קל החומרי

רמח"ל. עכ"ל האדם. בני

ולוז'ין ונביא  חיים ר' דברי שוב דעתו כאן יפנה לא האמיתי העובד הישר והאדם :

אלא  ונפשו, גופו ולטהר לעלות כדי אפילו ית"ש לו עבודתו בעת ומחשבתו

הקדושים. העולמות וטהרת לתיקון למעלה ופנה וכוונתו מחשבתו טוהר (נפש שיעלה

כא) פרק א שער .החיים,

העולמות.יש בתיקוני האדם והתכללות ה ' לפני וכניעתו האדם, עצמיות ביטול ענין כאן

ענף  א שער - חיים עץ ספר מדובר? במה לנו תיאר האריז"ל האוזן, את לשבר וכדי

אלפים  אלף ונעשו ונוצרו ונבראו נאצלו עולמות מיני שכמה הוא ופשוט מבואר אמנם ב:

כל  והנה לו. חוצה דבר ואין הנ"ל החלל המקום תוך הם כאחד וכולם רבואות ורבוא

ספי' מי' כלול ועולם עולם שבכל פרטית וספי' ספי' וכל פרטית י"ס בו יש ועולם עולם

ומספר  קץ אין עד מזה לפנים וזה זה תוך זה עיגולים בצורת הם וכולם פרטית פרטי

מספר  אין כמה עד מושג לנו שאין הרי עכ"ל. זה". תוך זה בצלים כגלדי וכולם

העולמית. המציאות כל מול חול, כגרגיר בטלים ואנו מהשגתינו, למעלה שיש למציאויות

ית"ש. כל - אדון מציאות לפני שכן כל

לימוד עד מתוך ובזה, העולם, מציאות היא מה האמתי הנמשל הבנת על דברנו כאן

כל  נבראו מה ולשם הזאת? הבריאה בכל המטרה מה האדם יבין תורה סתרי

שהקב"ה  הגדולה ההשגחה כוונת היא ומה ההיסטוריה? מהלך היא ומה הברואים?

עמו? על משגיח
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אם בזה כי ממך, דורש ה' ומה טוב מה אדם לך "הגיד הפסוק את לבאר לנו נראה

אלוהיך" עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט ח)עשות ו, יש (מיכה דברים שלשה .

חסד  לגמול לקיים לא החסד, בענין [ב] לחברו. אדם בין משפט לעשות [א] כאן.

יותר  לאחרים חסד לעשות שנזכה לכך ולצפות לשאוף החסד, את לאהוב אלא לאחרים

עוצמת  מבין האדם כאשר להקב"ה, היחס [והשלישי], לעצמו. אדם בין מדה וזה ויותר.

עולם  יצורי כל כן אם והרי בכל, משגיח הכל, יוצר הכל, רבון שהוא הקב"ה, של גדולתו

בזה, המתבונן אדם במציאותם. ואפסיים הם בטלים כולם ית', לפניו מאזנים כשחק הם

אם  ואפילו הבריות, בעיני מאד מכובד יהיה אפילו מאחרים, יותר חכם יהיה אם אפילו

המציאות  מול ותפל שוא כולנו באמת אבל מהאחרים, יותר רבים יפים מעשים לו יהיו

קטנות  היא מה תכיר [כלומר לכת" "הצנע וזהו הקב"ה. של והמוחלטת האמיתית

ומי  חכמתך. או מעלותיך הן מה בעיניך ותקטין תצניע ובזה אלהיך, ה' מול מדרגתך]

ספרות  כל של הנמשל את שהבין זה הוא זו, הכרה לתודעתו להחדיר מצליח שכן

ראשנו שמעל הרוחניים העולמות רבבות כל עם חיים")הקבלה, "עץ בתחילת אריז"ל ,(כדברי

מטרת  היא זו לעיל. הגדיר שהרמב"ם האמיתית המציאות מול ואפס ככלום הם וגם

ביה?" מה ביה, דא דלא ביה. כולא ביה "דדא "הדעת": בענין התורה. סודות (נדרים לימוד

ע"א) .מא

התורה,אבל  פנימיות פרטי כל של הנמשל את כן גם להבין צריכים מהנ"ל כתולדה

כאן  ונביא ונפשו. שכלו של קיבול יכולת לפי מדרגתו, לפי יכולתו, לפי איש איש

דוגמאות. שלש או שנים

עם מה של הלאומי מהותו היא ש"לאה" רמח"ל עונה ורחל? לאה פרצופי ענין היא

חלילה  או טובים הם שישראל בין האבות, צאצאי הם כי להם שיש הסגולה ישראל,

מעשיו לפי איש איש מעשיהם, לפי הם שנידונים היא "רחל" ובחינת רעים. (ספר הם

רפ) עמ' לרמח"ל, תבונות" "דעת שבסוף ללאה הכללים, השייכים רבים ענינים מוסברים ובזה .

אלו ענינים בהסברת עסק הגר"א וגם אריז"ל. בכתבי עמ'ורחל ליקוטים, דצניעותא, (ספרא

שם) ביאר שהגר"א רבים מושגים ועוד ויושר", "עיגולים של הנמשל מהו 76 עמ' שם עיין ועוד ומי 74. .

מאד. קטנה דרגתו ודאי הסוד, ספרות פרטי בכל הנמשל הבנת לקראת חותר שאינו

זה. בחיפוש עוסקים החסידים מספרי והרבה

הדברים?ענין כוונת מה השכינה? היא מי השכינה? צרכי לתקן רוצים שאנו התיקונים

וואלי דוד משה ר' מדברי זאת נתברר ש"ס)אלא דף דברים, על תורה" שעם ("משנה

ד"ה  96 דף זהר לתיקוני בביאורו הגר"א כתב וכן השכינה. של אבריה הם הם ישראל
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בשכינתא  דהוא ישראל כלל על הכל הוא דצלותא בקשות "דכל לשונו: זו תחנונים בכמה

"שכ  מושגי כלומר עכ"ל. ישראל" כלל המתאפיינת שהיא היא "מלכות" או ינה"

תיקוני  מוזכרים שם קבלה, בספרי והעוסק ישראל". "כנסת של וצרותיהם בטלטולם

עדיין  ישראל, כלל בעניני השלכה תמיד לזה שיש מבין ואינו מקומות, במאות שכינה

מבחוץ. הוא נמצא

אע"פ אמנם שבידינו, קבלה ספרי בלימוד לעוסקים רב שכר עדיין שיש להכחיש אין

רמח"ל כתב  כך הנמשל . את יפה  מבינים ג)שאינם פסקא ב פרק ד חלק השם, (דרך

"הגיון" בחינת שיש שבכתב, תורה לימוד שפתים)לענין "השכלה"(מבטא בחינת ויש

גם (הבנה) שיחולק לו אמצעי יהיה כבר לבד, להגיון אלא השכלה לשום הגיע שלא "מי .

חיד"א כתב וכבר ההיא". ההשפעה מן קצת הקודש")לו סודות ("עבודת לימוד דין כי

פתחי  ל"קלח ההקדמה בסוף רמח"ל דברי ועיין שבכתב. תורה לימוד כדין התורה

תבין, תבין אם ולילה". יומם בו "והגית אלא ולילה" יומם "והבנת כתוב שלא חכמה",

בידך. לימוד שכר לאו, ואם

ביהודהנסיים הנודע של נמרץ צל"ח)במשל בספרו ברכות, למסכת קטנה היתה (פתיחה .

לאי  ולהגיע להמלט הצליחו והם בים טבעה האניה וילד. גברים כמה ובו אניה

אחד  בינתיים אותם. לאסוף עוברת אחרת אניה שתעבור וקיוו המתינו שם בודד,

הנוסעים, שאר תמהו הקריאה. אותיות אותו ללמד והתחיל הילד את לקח מהנוסעים

מכאן, נצא אנו ודאי להם, ענה אותיות? לקרוא אותו שתלמד ספרים בידינו יש כלום

ללמוד  אז שיצליח הילד את עכשיו מכין הנני  ספרים. ישנם שם יישוב למקום ונגיע

רק  בוריה. על התורה את מבינים איננו הזה בעולם אנו כך ביהודה" "נודע סיים בהם.

לפי  אלף-בית, אותיות לומדים אנו כעת הענינים. את היטב נבין האמת לעולם כשנגיע

יכולתנו. מיטב

בתורה".כך "עוסק ונקרא בידו תורה תלמוד שכר עדיין  מבין, ואינו סוד ספרי הלומד

צדוק ר' באמת)כדברי והידיעה ד"ה שמאל טור 70 עמ' הזכרונות, במאמר (ספר דברינו כל .

ראויה  לדרגא להגיע כדי לחתור עלינו כיוון לאיזה לבנו תשומת את להפנות הוא זה

ויאדיר. תורה יגדיל התורה. סתרי בלימוד
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תיקון  לשם יהיה תורה לימוד שכל בענין
השכינה  ולשם ישראל כנסת

לעבוד בהתקשרות א: פסקא יב, עמ' משה" "ירים באגרות המובאת הישיבה בני

ציפוי  שום בלא שלימה ובאהבה  והתמים באמת ה' לפני  עבודתם

שכר  וכל ישראל. כל ולתיקון הקדושה שכינה לתיקון אם כי ועיקר כלל לעצמם שכר

עם  חסד ולגמול ישראל כל לכללות במתנה נתנו הטובים ומעשיהם מצוותיהם

העזה  האהבה את למחוק הוא זה וכל ליוצרם". רוח נחת ולעשות הקדושה השכינה

ולתת  ישראל, כלל עם ונבלל נכלל ולהיות עצמו, את לאהוב פשוט אדם לכל שיש

זכויותינו. כל להם

צוריאל  משה
ברק  בני

���
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שליט"א  פרץ משה הרה"ג
מקסיקו 

באחרונה,איתא  ומרד ימיו, כל גמור צדיק אפילו אומר, יוחאי בן ר"ש ע"ב, מ בקידושין

שנאמר הראשונות, את לג)איבד פשעו.(יחזקאל ביום תצילנו לא הצדיק צדקת

שנאמר  רשעו, שוב לו מזכירין אין באחרונה, תשובה ועשה ימיו כל גמור רשע ואפילו

זכויות.(שם) ומחצה עונות כמחצה ונהוי מרשעו. שובו ביום בה יכשל  לא הרשע ורשעת

הראשונות. על בתוהא לקיש, ריש אמר

הערותובביאורי קובץ ספרו [שבסוף ז"ל וסרמן למהר"א ג)אגדות קובץ (סימן ובספרו ,

כג)מאמרים שעשה,(עמוד המצוות עוקרת דחרטה מכאן דמבואר כתב, [

ישרים מסילת הרב ע"ד וקשה לזכויותיו, כלל נחשבים ד)ואינם שורת (פרק שלפי שכתב

את  האדם יתקן איך באמת הנה כי כלל, לחטא תיקון יהיה שלא ראוי היה ממש הדין

לתקן  יוכל איך שנאף, הרי חבירו, את האדם שרצח הרי נעשה, כבר והחטא עיות אשר

הנותנת  היא הרחמים מדת אמנם המציאות, מן העשוי המעשה להסיר היוכל  הזה, הדבר

ש  גמור, בחסד לחוטאים תנתן דהיינו שהתשובה המעשה, כעקירת הרצון עקירת תחשב

חרטה  עליו ומתחרט ושב רעתו על ומתבונן בו ומודה חטאו את מכיר השב שבהיות

והקשה  עש"ב. לו. מתכפר לגמרי, מתנחם שהוא ממש הנדר כחרטת דמעיקרא גמורה

כיון  הרחמים, מדת בלא אף העבירות לעקור החרטה תועיל לא מדוע וסרמן, מהר"א

בעבירות. וה"ה המצוות, עוקרת שהחרטה הדין מדת דזהו

תועיל וכתב מאהבה שבתשובה שתירץ, ז"ל חיים חפץ הרב בשם ז "ל וסרמן מהר"א

המעשה, עצם על אמיתית חרטה היא שהחרטה משום הדין, מעיקר התשובה

שהרי  אמיתית, חרטה זו אין מיראה בתשובה משא"כ הראשונות, על דתוהה דומיא והוי

והרב  התשובה. שתועיל כדי הרחמים מדת צריך זו תשובה ועל בו, חוזר העונש מיראת

אהרן רבי משנת בס' וע"ע מיראה. בתשובה דוקא איירי ז"ל ישרים ח"ב מסילת (מוסר

קסה) ישראלעמוד אור לס' ובעיונים תא), ח"א (עמוד לישרים אור בס' דבריהם והובאו .

רמ) ע"ש.(עמוד .

משמע ומהר"א  לא ז"ל ישרים מסילת הרב דלשון זה, תירוץ לדחות כתב ז"ל וסרמן

הדין. שורת לפי חרטה שום ע"י מהמציאות יעקר לא שהמעשה שכתב כן,

תשובתו. תועיל ומה ונאף רצח כבר שהרי הכי, נימא מאהבה בתשובה וגם

התורהוראיתי קול בקובץ במאמרו נר"ו קרלינסקי עוד)למהר"י ד"ה רצט עמוד מט (גליון

ז"ל  ישרים מסילת הרב שמלשון ז"ל, חיים חפץ הרב ע"ד עוד להקשות שכתב

ההוא  הדבר נעשה היה לא שמעולם ומשתוקק חפץ והיה לגמרי מתנחם "שהוא שכתב

[וע"ע  ע"ש מיראה. ולא מאהבה בתשובה דמיירי משמע וכו', חזק" צער בלבו ומצטער
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ג"כ  בלבו הגדולה העונש מיראת שהרי מוכרחים, דבריו ואין שם]. אהרן רבי משנת בס'

[ושו"ר  הזה הדבר נעשה לא שמעולם ומשתוקק מרצונו, הדבר ועוקר לגמרי מתנחם הוא

פנחס ברכת בס' לזה ע"א)בדומה נד ז"ל (דף חיים חפץ הרב של לשונו על להקשות שכ '

מהעונש". שמתירא אלא עצמו, המעשה על מתחרט "אינו מיראה שבתשובה בתירוצו,

כיון  עצמו, המעשה על גם מתחרט הוא העונש שמיראת נר"ו, פנחס ברכת הרב והקשה

בספר  גם נדפסו ודבריו ע"ש. עונשו. ומניעת תשובתו קבלת תליא דבהא הוא שיודע

נר"ו אביו למר בינה נתיבות - ליעקב ס)אמת חסד (עמוד שלאחר לומר נראה והיה .[

הליכתו  על בחרטה אם כי המעשה, את העוקרת מיראה בתשובה צורך אין עלינו, השי"ת

דכוונתו  המס"י בד' כן לבאר שדוחק אלא קרלינסקי. מהר"י דברי וצדקו השי"ת. רצון נגד

יותר. קלה תהיה מיראה שהתשובה הוא עלינו השי"ת שחסד

התפילהואפשר על שאמר ברוך בס' מ"ש ע"פ ז"ל וסרמן מהר"א קושיית (עמוד ליישב

אחרי קנח) שלכאורה דיננו". גזר רוע קרע מלכנו "אבינו בתפילה הנוסח על

שאנו  לבאר וכ' מיותרת. זו בקשה נראית ומחילה סליחה על הקודמות התפילות

נדחה  שביצועו אלא קיים עדיין הדין גזר מ"מ יענישנו, ולא ומחל שסלח שאף מבקשים

ישוב  פן נחוש שלא כדי הדין גזר את יקרע שה' מבקשים ואנו מוגבל, בלתי לזמן

אלא  ויסלח. הקב"ה שימחול מספיק היה הראשונות על בתוהא ולכן ע"ש. לענשנו.

דין  גזר שמקרעת תשובה גדולה אולם הדין. גזר רוע לקרוע צריך היה לא שבאמת

בר"ה ע"ב)כדאיתא מעלתה.(יז וזוהי .

ראוי אלא  היה הדין שורת שלפי ז"ל ישרים מסילת הרב לדברי יכונו לא אלה שדברינו

היה  לא הדין שורת שלפי אלא תיקון, יש ולדברינו כלל". לחטא תיקון יהא "שלא

הדין. גזר שיקרע צריך

והתיקון ומהר "א  ה', רצון קיום חלקים, ב' יש דבמצוה ליישב כתב שם ז"ל וסרמן

קיום  של החלק את רק מפסיד הראשונות על ובתוהא המצוה. ע"י הנעשה

חלקים, ב' יש בעבירה וכן לעד. וקים חי המצוה ע"י הנעשה התיקון אבל ה', רצון

שאף  היא שבתשובה והרבותא העבירה, ע"י הנעשה והקלקול ה', פי את שהמרה

ע"ש. התשובה. ע"י נתקן הקלקול

פנחסוראיתי  ברכת סב)בספר - סא עמ' שם ליעקב אמת ובס' ע"א, נה דף על (שם שהעיר

עכ"ל. כלום. מהן לו שאין דמשמע הראשונות", את "איבד הש"ס מלשון דבריו

לו שהיה מה דלעומת י"ל וכאפס.הא כאין הוא שנשאר מה מקדם,
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תצילנו ועוד  לא הצדיק "צדקת דקרא דלישנא ז"ל וסרמן מהר"א ע"ד שם הקשה

תצילנו  לא מדוע דאל"ה כלל. מועיל דבר לו נשאר דלא משמע פשעו" ביום

התורה קול בקו' הקשה וכן ע"ש. פשעו. אך)ביום סד"ה שא עמ' דאע"ג (שם וי"ל .

הגדולה  רשעתו נגד לעמוד ממש מצוה כשכר מספיק אינו מ"מ שכר, לו שנשאר

הראשונות. על בתהותו

פנחסגם  ברכת בס' בעלמא (שם)הקשה להזכרה דאפי' משמע לו מזכירין דאין דלישנא

גבי  אלא נכתב לא לו מזכירין דאין לישנא שהרי ולק"מ, עכ"ל. הנשאר. לו יועיל לא

הראשונות. על תוהא גבי ולא תשובה, עושה

התורהותו  קול בקו' אך)הקשה ד"ה החיים(שם נפש הרב פי"ב)מד' ששכר (ש"א שכ'

לומר  אפשר אי וא"כ למעלה, שבראה בעולמות הנשמה עידון הוא המצוות

והתיקון  שברא שהעולמות קשיא, לא הא וגם עכת"ד. איננו. והשכר נשאר שהתיקון

בשלימותם. לו שייכים לא כבר אך למעלה, נשארים שעשה

התורהוכתב קול בקונטרס זאת)עוד ד"ה עה"ת(שם הלוי בית הרב שמדברי כי , (פר'

ובלא"ה תשא) בוראו, רצון שעשה מה הם המעשים של התיקונים שעיקר שכ'

ללא  גם קיים המעשה שתיקון וסרמן מהר"א כד' דלא מוכח ע"ש. מאומה. יועיל לא

בתהייתו  ושוב הכל, תיקן ה' רצון וקיום המצוה שבעשיית וי"ל עכת"ד. ה'. רצון קיום

בקיום  תלוי והתיקון ממנו. נאבד ולא התיקון, קיים עדיין מ"מ ה' רצון קיום דנאבד אע"ג

איבודה. לענין ולא המצוה, עשיית לענין דוקא ה' רצון

התורהובקובץ שב)קול עמ' וסרמן,(שם מהר"א קושיית את אחר באופן ליישב כ'

משא"כ  בעוה"ז, שכרו את ולא בעוה"ב השכר מאבד הראשונות על שבתוהא

א  מבטלת הדין התשובה שורת שלפי שכתב המס"י ומלשון ע"ש. ובבא. בזה עונשו ת

משמע  לא המציאות, מן המעשה להסיר אפשר אי כי להועיל התשובה צריכה היתה לא

כתב  וכבר כלל. לחטא תיקון יהא שלא ראוי היה הדין שורת שלפי מלשונו וכן כן,

התורה בקול וגם חיים. חפץ הרב תירוץ לדחות וסרמן מהר"א ד"ה בכיו"ב רצט עמ' (שם

הביאו.ולפי"ז)

עה"תובספר השחר ועוד)אילת ד"ה נפשך, ובכל עה"פ ב ל, אחר (נצבים באופן ליישב כתב

חיובי, דבר עושים מצוה דבעשיית י"ל ועוד וז"ל: ז"ל, וסרמן מהר"א קושית

הפוגם  דבר זה עבירה משא"כ לשוברו, יכול שולחן שהבונה וכמו לעוקרו, שייך ולכן

ומשו"ה  לעקור, א"א הטבע בדרך כזה ודבר והעדר, חור כעושה וזה הבריאה את ומקלקל

שכשם  לענ"ד, מובנים אינם ודבריו ע"כ. תשובה. לעשות שאפשר מיוחד חסד צריך

נחשב  בתשובה החוזר כן כמו השלחן, את שבר כאילו לו נחשב הראשונות על שהתוהא

כיסוי. לי מה שבירה לי מה כמעשה, נחשבת החרטה אם שהרי החור, את כיסה כאילו לו



�/ שביסוד יסוד ט"וקונטרס נה פרק

ואני ועוד לי שייכת שהמצוה ז"ל, וסרמן מהר"א קושיית נר"ו אאמו"ר ליישב לי אמר

משא"כ  מצוותיו, את מפסיד הראשונות על התוהא ולכן כרצוני, בה לעשות יכול

יתברך. רחמיו בגלל לא אם לתקן, שיוכל יימר ומי אחרים, בשל קלקל עבירה העובר

במקומם  שהנכסים נכסיו, כמפקיר הוא הראשונות על שהתוהא דומה, באופן אמר ועוד

שצריך  בתשובה בחוזר משא"כ אליו, שלהם הקשר את שמבטל הוא והאדם עומדים

דיועיל. יימר ומי הקלקול, לתקן

פרץ  משה
מקסיקו 

���
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שליט"א  סרוסי שמעון שרון הרה"ג
הש"ס" אגדות "חידושי מח"ס

המצרי  את משה שהרג השם יט בענין

רעך""ויצא  תכה למה לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני והנה השני ב,ביום (שמות

וזה יג) זיע"א: מקאזניץ למגיד התורה על ישראל עבודת הקדוש בספר כתב .

ברוח  זאת כל הבין השלום עליו רבינו שמשה שכמותך רשע רעך שפירש רש"י כוונת

ואלו הקודש  וכו' תכ"ה השם בזה אותו לענוש הייתה וכוונתו רעך תכה למה לו ואמר

מבין  אני פירוש אומר", אתה הלהרגני " לו והשיב זאת הבינו ואבירם דתן הרשעים

משה  נגד עצמו את להגביר ורצה תכ"ה שם שאמרת בלשונך להרגני הוא שאמירתך

כידוע  באריז"ל כמבואר לאיש שמך מי תיבות מסופי היוצא בשם השלום עליו רבינו

עכ"ל. לצנועים. אלא מגלין שאין מ"ב שם בסוד ללומדים

רצו מבואר ואבירם ודתן תכ"ה, בשם השתמש השלום עליו רבינו שמשה מדבריו

זצ"ל לאר"י הפסוקים בשער אולם יכ"ש. בשם נגדו תורה)להתגבר בלקוטי (וכן

שער  וז"ל תכ"ה, בשם ולא יכ"ש בשם השתמש עצמו רבינו שמשה להיפך, מבואר

יכ"ש  שם לאיש, שמך מי של תיבות סופי כי נתבאר הזה וכו'" לאיש שמך "מי הפסוקים

את  הרג יכ"ש של זה בשם כי להודיע מ"ב משם אחד והוא נגדיכ"ש שם חצי שהוא

המפורש  בשם שהרגו מלמד רז"ל שאמרו וזה כנזכר השם בחצי רק נשתמש ולא המצרי

היטב. שם עיין וכו'

הסולם,ובהגהות  מעלות בפירוש רי"ב אות הזוהר להקדמת ציינו שם מקומות ומראי

רז"ל מאמרי משער מהרח"ו לשון הביא ב)ושם הקודש (שבת, רוח משער וכן

ד) יחוד מא, תכ"ה(דף בשם המצרי את הרג משה הך)שאכן היינו ותכ"ה ומיישב (כה"ת

המצרי  בהריגת שלבים ב' שהיו והסביר הללו מהרח"ו דברי שני יסתרו שלא נפלא באופן

שכתב  מה מקום מכל נחת. ותרוה שם עיין וכו' יכ"ש שם ואח"כ בתחילה כה "ת שם

אינו  זה רבינו משה נגד יכ"ש בשם להשתמש רצו ואבירם שדתן ישראל עבודת בספר

עיון. וצריך כלל מוזכר

מעלות והוסיף של דבריו את נביא הענין ולתועלת שליט"א: ריחמ"א הרה"ג ידידי

ריב אות הזוה"ק בהקדמת הזוה"ק תקוני על קכג-קכד)הסולם עמ' כג וז"ל:(כרך

וע"ב  ברישא הוא מ"ב ושם וגוף מראש כלולה היא שלימה קומה כל כי היות הוא והנכון

האורות  ביאת כדרך אלא אחת, בבת נעשה אינה הקומה מן האור והסתלקות בגופא,

החשובים  האורות כי לאורות, כלים בין הפוך ערך יש וגם אחת. בפעם באים שאינם

���
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בזהר  כמ"ש בתחילה נכנסים כך כל חשובים שאינם ואלה אחרונים, נכנסים יותר

האורות  ובהסתלקות, וכו'. רוח ליה יהבין יתיר זכה הנפש אור נכנס שמתחילה משפטים

נכנס  הגוף ואור תחילה נסתלקו דראש אורות ולכן תחילה מסתלקים יותר החשובים

הסתלקות  היא אז הראש מן הגוף אור גם שמסתלק אח"כ קטנות, נקרא וזה בגוף,

הכתובים, סדר לפי הדברים יובנו זו בהקדמה ב)גמורה. וירא (שמות וגו', ההם בימים ויהי

שגילה  כלומר וכה כה ויפן שלימה קומה היינו איש הכתוב קראו וגו' מצרי איש והנה

ישראל  שמע של אותיות וחמש עשרים כ"ה היינו עלאה יחוד היחודים: ב' את

מלכותו  כבוד שם ברוך של אותיות כ"ד היינו תתאה, ויחודא אחד. הוי"ה הוי"האלהינו

זכה  משה בסוד בינה שהוא הנ' לשער רומזות הן וביחד כ"ה הם הכולל ועם ועד, לעולם

והעלהו  נפשו ניצוץ את ממנו בירר כי איש. אין כי וירא זה, יחוד גילוי וע"י לבינה

שיש  הכאה היתה כי מת ועי"ז ש'מרם. כ'בבת י'חודך מצרוף היוצא מ"ב בשם לקדושה

שם  שהוא כה"ת שם ידי על שמתחילה אור קומת כל הסתלקות כסדר אבל מיתה בה

אור  ונכנס נפשו, של הראש אור ונסתלק המצרי את ויך נאמר שע"ז אותו הכה ע"ב

נפשו  את ממנו בירר מ"ב שהוא יכ"ש שם ע"י ואח"כ קומתו ונתמעטה לראשו הגוף

בחול. ויטמנהו אז ומת, הראש מן הגוף הארת ונסתלק לגמרי

ריחמ"א: ז"ל א"ה האר"י רבנו מדברי נקודות כמה בס"ד, כאן אביא הענין לתועלת

מכה  מצרי איש וירא  ההם בימים "ויהי  הפסוק על הפסוקים בשער

בחיריק  יחיד, לשון מאחיו, ביה וקרי רבים. לשון מאחיו, הכתוב אמר הנה וז"ל: וגו' איש"

אצלינו מ"ש לרמוז החי"ת. בראשית)תחת הפסוקים שער יוקם (לעיל שבעתים כי בפסוק

ראה  כי ונמצא, משה. שהוא הבל, של אחיו שבקין, הרע תערובת הוא המצרי, זה כי קין,

קין, של אחיו, של הרע מן היה העברי, האיש את המכה הזה המצרי כי קדשו, ברוח

ע"ש. כנזכר לתקנו, המפורש, בשם הרגו ולכן

ז"לעוד האר"י רבנו הנה (שם)כתב וז"ל: עלינו", ושופט שר לאיש שמך "מי עה"פ

והוא נתבאר  נגדיכ"ש. שם חצי שהוא יכ"ש, שם לאיש', שמך' מי' של ס"ת כי ,

רק  נשתמש ולא המצרי. את הרג יכ"ש, של זה בשם כי להודיע, מ"ב, בן משם אחד

מפני  לברוח הוצרך לפיכך המפורש. בשם שהרגו מלמד רז"ל וז"ש הנזכר. השם בחצי

מש"ה, וז"ס בו. ישתמש ולעת"ל י)פרעה. מט, בגימטריא (בראשית שילה", יבוא כי "עד

ביאורו  נסיים עוד יכ"ש. ר"ת ש'ילה", י'בוא "כ'י בר"ת הרמוז השם בו וישתמש "משה",

כתוב  א' אות ובהגה עכ"ל. תשלומו. וע"ש באש", בוער הסנה והנה "וירא בפסוק לקמן

א"ש: המהרח"ו)וז"ל: בן ויטאל שמואל רבי שמואל,(הוא מדע,(אמר ליודעי נרמז זה שם גם

יד)בפסוק צא שם (תהלים לסוד חז"ל, זה ורמזו "יכ"ש". ר"ת ש'מי", י'דע כ'י "אשגבהו

במשנה באמרם הזה, יג)המפורש משנה שמיה,(אבות אבד שמא, נגד אומר, היה הוא

האחרון, השם חצי המושך כי חז"ל, ורמזו הנזכר. השם של הראשון חצי הוא נג"ד, ומלת
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תרגום  כי המשך, מלשון נגד ויהיה אותו. וממית עליו, הנזכר האיש אותו שם מאבד

למשה במש"ה השם חצי ונרמז נגידו. י)משיכו, לד נפלאות (שמות אעשה עמך כל נגד ,

עכ"ל. בזה. ודי וגו',

וז"ל:עוד  בנות", שבע מדין "ולכהן  עה"פ ז"ל האר"י הדברים)כתב אומר,(בתוך אני עוד

חזר  ואז יתרו, בנפש ונדבקה נפשו יצאה המצרי, את משה הרג כאשר כי

נפשו  לתקן מ"ב, בן בשם המפורש, בשם הרגו ולפיכך ונדוהו. מע"ז, ופירש בתשובה

שם  זהוא א"ש וז"ל: כתב ב' אות ובהגה עכ"ל. מכרחת. קבלה בזה לי ואין לו. והועיל

עכ"ל. הנז"ל. יכ"ש,

רמח"לועוד באגרות ועיין שליט"א: ריחמ"א תשס"א)הוסיף ירושלים רמח"ל, מכון (הוצאת

זצוק"ל  באסאן  ישעיהו  רבי ורבו למורו וזיע"א זצוק"ל הרמח"ל ששלח נ"א אגרת

כה"ת, בשם או יכ"ש בשם האם למצרי משה הרג שם באיזה הסתירה ישוב וזיע"א,

שיהיו  העונש ענין כי בקצרה: אתרץ זלה"ה האר"י בדברי אמר אשר הסתירה וז"ל:

"לא  בסוד בעינים, שסודו כה"ת זה בשם הוא בו", עיניו "נתן באמרם החכמים מענישים

ריש  אך ארוך. והענין זאת, ראיה בסוד רב, בחוזק הדינים הגברת ענין והוא עינו", כהתה

ענין  לפעול בסגולתו גבורה של שם שהוא לומר, ודי נותן, הזמן אין כי אומר, אני מילין

אלא  בו", עיניו "נתן כענין בעיניו, הרגו שמשה אמרו: שלא תורתו, כבוד יראה והנה זה.

ואחד  המצרי, על הדין הגברת – אחד שם: הוצרכו דברים שני כי והענין שבפיו. בחרב

הניצוצות  להעלאת מ"ב שם הוצרך ולתיקונו כידוע, המצרי, אותו לענין פרטי ענין –

שכך  הפרטיות, הנקודות ובאותן הפעולה, נמשכה בגבורה כי גבורה, בסוד אך ממנו,

הפעולה – הפסוק זה אל שבכתב בתורה למעלה הניקוד)הומסר לו (דהיינו אפרש ועוד .

עכ"ל. עתה. זמן לי אין אך גדולים, סודות ה' ירצה אם זה, מענין

רבה  בברכה
סרוסי  שמעון שרון

���
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שליט"א  ממן אליהו הרה"ג
אברהם" "תורת מוסדות ראש

גורם  הפרשה יום

תעניותא. הלכות בסוף אברהם" ה"מגן סק"ט.כתב שם, היטב" ב"באר הובא ב'; סע' תק"פ, (סי'

סקט"ז) "ואיתאובמשנ"ב, לשונו: בר(ומובא)וזו לכל שראוי לבכות (בן)בכתבים ישראל

במהרה  לנו יחזירנה המקום לקליפות, התורה נמסרה זה שמכח התורה, שריפת על

היום  שבאותו להתענות יחידים נהגו חוקת פרשת השישי ביום התניא: כתב בימינו.

שמתוך  מפני החודש בימי אותו קבעו ולא בצרפת, בספרים מלאים קרונות כ"ד נשרפו

מתרגמינן  התורה' חוקת 'זאת התורה, גזירת גורם הפרשה שיום להם נודע חלום שאלת

מובא  [וכן יום" באותו גדולות קהילות ב' נחרבו ת"ח בשנת גם אורייתא'. גזירת 'דא

הלקט" "שיבולי רס"ג)בספר סי' תעניות, ד' למהר"ח (בדין חי" לכל "מועד בספר עוד ועיין .

ד')פלאג'י אות ט', ].(סי'

דברומבואר "ביום בזה וכח סגולה יש אחר: במקום דוגמתו מצינו שלא מופלא

שמתרחשים  שמאורעות - הבריאה בהנהגת מציאות ולפעול לגרום הפרשה"

ענין  לבאר ויש השבוע. באותו בתורה שקוראים הפרשה מתוך ונגזרים נקבעים בעולם

בבריאה. ההנהגה מהלך את קובעת השבוע פרשת שאפילו זה

העולם  הנהגת מציאות את הקובעת היא התורה

הגמראב. דברי בהקדם נראה הדברים קטו:)ביאור הארון (שבת בנסוע 'ויהי רבנן: "תנו :

הפוכות] [נו"נים ולמטה מלמעלה סימניות הקב"ה לה עשה זו פרשה - משה' ויאמר

לפורענות  ראשונה פורענות בין להפסיק כדי כאן כתבה ולמה וכו', מקומה זה שאין לומר

כל  שיהיו [לעתיד זו פרשה עתידה אומר: רשב"ג "תניא: שם: אמרו ועוד שניה".

בטל הרע ויצר לפורענות ידאגו ולא בטלין ותיכתב (רש"י)הפורענויות מכאן שתיעקר [

כתב  וכן שניה". לפורענות ראשונה פורענות בין להפסיק כדי כאן כתבה ולמה במקומה.

ל"ה)הרמב"ן י', לזו (במדבר זו סמוכות פורענויות שלוש יהיו שלא "והפסיק, לשונו: וזו

ממנו  להם אירע שלא אף-על-פי "פורענות" החטא וקרא בפורענות, מוחזקים ונמצאו

הם: הפורענויות [ג' מיד" לארץ מכניסם היה זה חטאם אלמלא ושמא פורענות.

ה'" מהר "ויסעו - ל"ג)הראשונה השניה (פס' ה'". מאחרי שסרו מלמד חנינא: רבי "ואמר ,

התאווו  בקרבו אשר "והאספסוף - והאחרונה ה'". באוזני רע כמתאוננים העם "ויהי -

זה  אחר בזה כתובות הפורענויות ג' היו שאם נפלא. דבר אלו בדברים ומפורש תאווה"].

"פורענות" של מתמדת מציאות ב"חזקה" נקבעת והיתה בפורענויות" "מוחזקין היו

הארון". בנסוע "ויהי בפרשת הכתוב הפסיק זאת למנוע וכדי הדין. מידת מדיקדוק וסכנה
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קובע ומבואר בתורה הפרשיות סדר גם אלא ואותיותיה התורה דברי רק שלא כאן

לכל  השורש הוא בתורה שנכתב מה כל כלומר, העולם. הנהגת מציאות את

והמתרחש  ההנהגה למציאות והדפוס התבנית היא התורה כי בעולם וההוויה המציאות

שמעוני" ה"ילקוט בדברי מפורש [וכן תרנח)בעולם טוב"(רמז "שוחר במדרש ועיין .

ג') מזמור ].(תהלים,

הם נמצאנו בעולם שמתרחשים והמאורעות - התורה היא שהמציאות זה מכל למדים

סדר  ואפילו בתורה, שנכתב מה כל ולכן בתורה. המאיר האור של הצל

ואם  הבריאה. מציאות שורש היא התורה כי בעולם המציאות את קובע בה, הפרשיות

העולם  כל קיום בשורש פגיעה בכך תהיה ממקומו בתורה שנקבע דבר יזוז אילו כן,

מתקלקל. העולם כל ונמצא

עלמא  וברא באורייתא אסתכל קוב"ה

הזוה"קג . דברי פי על הוא הדברים קסא/ב)וביאור אסתכל (תרומה הוא בריך "קודשא :

על  ונקבע מתנהל הבריאה סדר שכל לכך שהטעם ומבואר עלמא". וברא באורייתא

השורש  היא והתורה עצמה, בתורה נברא שהעולם מהסיבה נובע בתורה הכתוב פי

"אסתכל  ומעתה, ובבריאה. העולם הנהגת מהלך בכל ומתנהל המתהווה לכל והמקור

פי  על העולם נברא העולם בריאת בשעת שרק פירושו אין עלמא" וברא באורייתא

בהווה  בעבר בעולם, שמתרחש מה כל נברא עצמה שבתורה פירושו אלא - התורה

מאז  בבריאה שקרה מה כל את המהווה והוא השורש הוא בתורה שנכתב ומה ובעתיד.

התורה פירושי  במאמר הרמח"ל בדברי בתמצית מבואר וכן עולם. בליקוטים ועד (נדפס

במרום") "אדיר לצירופים לספרו מצורפים ואורותיה בתורה נברא הכל "כי לשונו: וזו שכתב,

לכל  השורש הוא לפנינו, אשר זה וצירוף להיוולד, הצריכים הדברים להוציא רבים

דבריו. כל עיי"ש בה". סיפוריהם אשר הדברים

בדברי וזהו שמבואר כפי העולם, מציאות את מקיימים תורה שחידושי הידוע הענין גם

מציאות  את בפועל לקיים נפלאים ועוז כח נמסר תורה הלומד אדם שלכל חז"ל

וכמו  העולם. מציאות את קובעת שהתורה היסוד בשורש טמון זה ענין ואף הבריאה.

"אסתכל  של התורה דפוסי פי על העולם את ברא שהקב"ה הדבר שפירוש שנתבאר

העולם  בהנהגת המהווה כל אלא הבריאה בשעת רק זה ואין עלמא", וברא באורייתא

התורה  בעסק העמל שבכח והזוה"ק חז"ל בדברי מפורש זה ודבר בתורה. מקורו

עולמות.והמחד  לברוא ואף העולם מציאות את לקיים חידושים בה ש

החיים"וכפי "נפש בספר זה בענין האריך פי"א)שכבר בפרשת (ש"ד, "ובזוה"ק לשונו: וזו ,

אחר  אמר העולמות, כל נבראו שבהתורה איך לבאר בענין, שהאריך אחר תרומה

אדם  לברוא ברצון שעלה עד מתקיים היה לא ודבר דבר כל העולם שנברא 'כיון זה:
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בה  ועוסק בתורה שמסתכל מי כל עתה העולם, יתקיים ובשבילו בתורה עוסק שיהיה

בתורה  מסתכל אדם עולם וברא בתורה הסתכל הקב"ה העולם, כל מקיים הוא כביכול

אשר  זה משום התורה, היא העולם כל של והקיום שהמעשה נמצא העולם, את ומקיים

בפרק  אמרו "ולכן הגר"ח: שסיים ועיי"ש העולם'". את מקיים הוא כי בתורה העוסק

ליוצר  שותף נעשה כביכול כי ריע, נקרא לשמה בתורה העוסק שכל התורה": "מעלות

היו  זה ובלתי תורתו בעסק העולמות כל עתה המקיים שהוא כיון שמו, יתברך בראשית

ושם ובוהו". לתוהו לא (פי"ב)חוזרים התורה לימוד שבכח הזוה"ק מדברי והביא הוסיף

לברוא  תורה חידושי שמחדש ידי על יכול גם אלא העולם את מקיים שהאדם רק

לה  נשיק קוב"ה האדם מפי המתחדשת פרטית ומילה מילה "כל לשונו: וזו עולמות,

שאמר  החדשה והארץ השמים הן והן עצמו בפני חדש עולם ממנה ונבנה לה ומעטר

הזוהר". בהקדמת כמ"ש הכתוב,

וקיומה מפורש הבריאה מהלך על להשפיע מופלאים כוחות נמסרו האדם שבידי בזה

כביכול  ודומה הבריאה את מקיים בה עוסק וכאשר התורה, לימוד ידי על

תוספת  וכל טמירים, עולמות בורא חידושים בה לחדש זכה ואם שמו. יתברך ליוצרו

המשנה  בביאור יעב"ץ החסיד בדברי ועיין בבריאה. חידוש תוספת הוא בתורה חידוש

מ"א) פ"ו, העולם (אבות שכל אלא עוד ולא הרבה, לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל :

התורה  עבור נברא שהעולם מקומות: בהרבה כתבתי "כבר לשונו: וזו לו", הוא כדאי כולו

במציאות". לו יהיה כן כמו בתורה גדול חלק לו שיהיה מי כי לאות היה זה וכל וכו'

מהלך  את קובע השבוע פרשת שסדר פירושו גורם" הפרשה "יום
בבריאה  ההנהגה

"ויהי ד. בפרשת הכתוב שהפסיק חז"ל דברי ביאור היינו שנתבארו, הדברים מהלך לפי

כי  בפורענות". "מוחזקין ונמצאו לזו זו סמוכות פורענויות ג' יהיו שלא כדי בנסוע"

של  מציאות בעולם נקבעת ושלום חס היתה לזו זו סמוכות הפורענויות ג' היו אילו

פרשיות  ג' וכאשר העולם, בהנהגת דפוסים יוצר בתורה הפרשיות שסדר מכיון פורענות,

וחס  פורענות של "חזקה" העולם בהנהגת שנוצרת הדבר פירוש סמוכות, פורענות של

בה. תבועה היתה שהפורענות מפני ישראל", של ל"שונאיהם תקומה היתה לא ושלום

ספרים וגם  לז' התורה שנחלקה שפירש הנ"ל בשבת בגמרא המובא השני דאמר למאן

שבעה עמודיה א)"חצבה יט, הדברים,(משלי יסוד מבואר תורה", ספרי שבעה אלו -

ספר  בחילוק חצובים אלה העמודים ושבעה העולם, עומד עליהם העמודים היא שהתורה

חלקים. לשבעה התורה
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שורשו ומאחר - העולם בהנהגת שמתרחש ומה המקרים וכל והמציאות ההוויה וכל

בבריאה, מציאות קובע הפרשיות סדר ואפילו בתורה שנכתב מה וכל בתורה,

ההנהגה  מהלך את קובע השבוע פרשת לקריאת הסדר שאפילו זה ענין היטב מבואר

ביום  התורה שריפת לזכר התענית את קבעו לא שהראשונים הטעם וזהו בבריאה.

שיום  מפני התורה. גזירת גורם" הפרשה "שיום להם נודע חלום שאלת שמתוך החודש

וכמו  בבריאה, ההנהגה מהלך את קובע השבוע פרשת שסדר פירושו גורם" הפרשה

נברא  שהעולם מהסיבה בתורה הכתוב פי על מתנהל הבריאה סדר שכל שנתבאר,

לכל  והמקור השורש היא והתורה עלמא", וברא באורייתא ש"אסתכל עצמה בתורה

מצינו  זה [ומכלל עולם ועד מאז  ובבריאה העולם הנהגת מהלך בכל ומתנהל המתהווה

שכב  וכמו בבריאה. מציאות קובע חכמים בידי התורה שמסרה הכח שגם מופלא, דבר

י"ג)הש"ך ס"ק קפ"ט, סי' עיי"ש].(יו"ד ,

באוהל" ימות כי "אדם בפרשת - התורה עמל על התביעה שורש

באסאן ה. מהר"י לרבו רמח"ל באגרות ומבהיל נפלא דבר ראיתי זה ענין לכל ובתוספת

שמט) עמ' ח"ד רמח"ל" "אוצרות ספר בסוף באיטליה (נדפס בזמנו שהיתה דומה גזירה בענין

התורה  גזירות של זה ענין אומר: "ובתחילה הרמח"ל: כותב וכך התלמוד, ספרי ששרפו

התורה' חוקת 'זאת זה, וסוד שורש. בלי דבר אין כי יצאו, מאין - הרבים בעוונותינו שהיו

ענין  ממש הוא הדבר וסוד זה. ענין נרמז שכאן ונודע אורייתא' גזירת 'דא ומתרגמינן:

ולכן  וכו'. ישראל את להציל החזק הדין לשריפת עצמה מוסרת שהשכינה אדומה הפרה

הוצרכה  פרה ואין הבית שחרב וכיון פרה, אפר היה קיים בית-המקדש שהיה בזמן

גלות  כן גם מתקן וזה ישראל, בעבור לשריפה להימסר הרבים בעוונותינו עצמה התורה

ולכן  תורה, דברי על עצמם ממיתים ישראל שיהיו הוא לזה הגדר כי והאמת וכו'. התורה

לידרש  הפסוק זה הושם כן ועל ז"ל, שדרשו כמו באוהל ימות כי אדם התורה זאת נאמר

כי  "והאמת מבהילים: בדברים הרמח"ל ומסיים אחרת". בפרשה ולא זו בפרשה כן

הנאות  אחרי והלכו עצמם המיתו לא יותר כי היותר, התורה קטרוגי היו אלו במקומות

איטליה". בכל כן כי העולם,

לא ומבואר אשר על התורה קטרוג מחמת הוא התורה שריפת גזירת ששורש בדבריו,

חוקת  "זאת משורש וזהו העולם, הנאות אחרי אלא התורה על עצמם המיתו

חז"ל וכדברי סג:)התורה" תורה (ברכות דברי שאין באוהל" ימות כי אדם התורה "זאת :

כן  לידרש הפסוק זה הושם כן ש"על ומכיון עליה". עצמו שממית במי אלא מתקיימים

מיוחד  באופן חוקת פרשת סדר של בשבוע שיש נמצא - אחרת" בפרשה ולא זו בפרש

תורה. של באוהלה עצמם שימיתו התובעת הדין למידת שורש
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עצמו ודברים להמית התורה ועמל בלימוד גדול חיזוק ומחייבים מאוד עד נוקבים אלו

חוקת  "זאת של דאורייתא ולגזירה לקטרוג המרפא שזהו תורה, של באוהלה

עיי"ש]. מ"י. במדבר, - דרך" "שם [מתוך התורה"

הבריאה  את מקיימים התורה לומדי

גודל מתוכן  מחמת רק איננה התורה לימוד מעלת כי למדנו, שנתבארו הדברים

הבריאה  מציאות שקיום זה מחמת גם אלא תורה, תלמוד מצות וחשיבות

התורה. לימוד ידי על נפעל העולמות ובריאת

אחינו כמה אצל כיום השוררת מהטעות הגמור ההיפך היא זו שהשקפה ומצער עצוב

העולם  מבלי ואת ל"בטלנים" התורה לומדי את חושבים אשר והטועים, התועים

לפיהם [עפר עפ"ל  ויצירה, מעשה טז.)לאנשי  ב"ב התורה (ועיין לומדי דוקא אדרבה, והרי .[

היתרון  בעלי והם עולם כל ואת הבריאה את והמקיימים והיוצרים המחדשים הם הם

הבל. הכל הבלים הבל והשאר השמש תחת

רבה  בברכה
ממן  אליהו
אברהם" "תורת מוסדות ראש

���
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שליט"א  כהן אבנר הרה"ג
לרמח"ל  תניינא" "זוהר מהדיר

מאספקלריא  נהורא, עליו יופיע בנהורא, דר אל אבוחצירא, מסעוד חיים יוסף רן הרב כבוד אל

התורה. בזכות אורה, וליהודים מהרה, ושלום ברכה ישראל בית לכל המאירה,

מב"ד  מב"י הקדוש הרמח "ל בענין

ונזכר ראינו  הרמח"ל. תורת על ליקוטין 28 מס' מחברת כ"ת, של הקודש במחברת

כ"ת  את לשתף רוצה ואני יוסף, בן משיח עם לרמח"ל שייכות שיש הסברא שם

האריז"ל  בספרי קראנו כאשר כי הזה, בענין תלכנה ומחשבותי שרעפי ששוטטו במה

הדברים  שטחיות לפי כי ומצאנו פעמים כמה דקדקנו הבא, העולם לחיי זכרם והרמח"ל

דוד, בן למשיח ראוי ז"ל המהרח"ו ותלמידו יוסף בן משיח היה האריז"ל כי נראה

דוד בן למשיח ראוי כן כמו נמצא והרמח"ל הוא יוסף בן שמשיח כתב הרמח"ל כי ראוי (כתבנו

לזה) הראוי לאדם בזמנה ותנתן למעלה, הנמצאת יחידה היא דוד בן משיח ואלו בעולם, ועתה כאן ,

נזכר  ל"ח הקדמה הגלגולים בשער הרי כי לה אמינא מנא רב בקיצור לכ"ת אומר

נשמתו  ערך את לו להודיע בהאריז"ל מפציר שהיה פעמים כמה מספר זל שהמהרח"ו

מהרח"ו) הלא (של ישראל חמדת כל "ולמן הפסוק את לו אמר שבת בערב אחת ופעם

שהפסוק  הרמח"ל בכתבי ראינו אבל דבריו. כוונת ולבאר לפרש האריז"ל רצה ולא לך".

דוד בן משיח על נאמר שהאריז הזה באויר (ועוד פורח היה ערכו ידע שאלו למהרח "ו אמר "ל

מעין  שם דברים ועוד במהרח"ו מקנא האריז"ל הוא היה בתלמידו מתקנא לא שאדם ואלולי משמחה,

בסוד זה) העולמות תיקון על מקומות בכמה הרמח"ל כתב כי והרמח"ל האריז"ל ובענין

לתקן  יוסף בן משיח דוד, בן ומשיח יוסף בן משיח משיחין  שני והם וחצוניות פנימיות

ח' מיום באסן לר"י ששלח ובאגרת וכו'. וכו' הפנימיות לתקן דוד בן ומשיח החצוניות

הת"ץ חדשים)ניסן התיקונים של חלקים מג' א' בחלק מהאגרת נדפיס ואי"ה ה' בעזרת כתב (אשר

לתיקון  נסתר האחד נגלה ואחד נסתר אחד אליהו גילוי בענין מדריגות שתי שם לו

כן  על כתב האגרת ובהמשך החצוניות, תיקון לו אשר לאיש נמסר והנגלה הפנימיות

השגה  לו היתה וגם וסיגופים תעניות הרבה עשה החצוניות תקון לו שהיה האריז"ל

החיצוניות לתיקון רק כי ממני (הרמח"ל)גדולה אני משא"כ הפנימיות (כלומר תקון לי כי

אלו  שדברים ובודאי וכתביו. אגרותיו בשאר הזה מהענין ועוד שם) כניסה לס"א שאין

אמת. אמרי קשט להודיע להם אנחנו צריכין ועדיין ריהטא לפום נכתבו שכתבנו

אמן  הקודש במלאכת דרכך יצליח וה' רב, ושלום ואמץ חזק
כהן  אבנר
צפת  רצון", "עת המדרש בית

���
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שליט"א  כהן אליהו הרה "ג
המלך" "מעדני מח"ס

ישרים  במסילת וביאורים הארות

הקדושות  בישיבות לימודי בתקופת ישרים מסילת ספרי בגליונות כתבתי אלה הארות

של  קדשו בדברי לימודי מידי בדעתי עלה מאשר תשס"ד, תשנ"ט- השנים בין ובכולל,

זצ"ל. המחבר הגאון

כידוע והנה  אשר הרמח"ל, רבינו של הפלאית דמותו על קוים לשרטט יהיה למותר אך

התבטאו  רבים ישראל וגדולי פטירתו, לאחר ובפרט גבולות, חצתה אליו ההערצה

ישרים. מסילת ספרו אודות ובפרט ספריו, ואודות אודותיו נדירות במלים

נכתב ספר ובשערו ת"ק, שנת באמסטרדם המחבר בחיי לראשונה נדפס ישרים מסילת

רבות  שנים לפני ושמעתי ה'", ויראת מוסר ענייני כל כולל ישרים, מסילת "ספר

זה  בספר אכן כי אלה ממלים דקדק המוסר בעלי מגדולי אחד כי נר"ו היח"ס מרב

בלשונו  בוחנת בעין המעיין ואכן ברמז! ובין בגלוי בין המוסר , ענייני כל וכלולים טמונים

ופעמים  המרובה, את המחזיק מועט בכלל הינן שלשונותיו ימצא הרמח"ל של הזהב

ומופלאים. ארוכים עניינים קצרות ובמלים ברמז טומן שהוא 

זצ"ל,ומצוה אלישיב הגרי"ש על חדש בספר אלה בימים שראיתי מה החדש מן להביא

שכתב "הסוד", שסא)הנקרא קוק (עמ' הגרב"צ תלמידו סיפר - נוכח הייתי פעם :

על  ובפרט להקפיד מרבה והוא היות הגרי"ש בעצת שאל אחד אברך כאשר - שליט"א

לזה  הגרי"ש, השיבו עצמו. על להתגבר לו קשה עמה שהצדק יודע כשהוא גם אשתו,

איזה  על קוק הגרב"צ לשאלת ישרים! מסילת ספר תלמד אחד, דבר רק עצה, יודע איני

במסילת  לי שנפתח דף כל פרק, איזה יודע איני הרב, ענהו הגרי"ש, ממליץ בעיקר פרק

המוסר, לימוד מחשיבות נוספות עובדות שם וראה עלי! ומשפיע אותי מחזק מיד ישרים

זצ"ל. אלישיב הרי"ש הגאון בעיני בפרט, ישרים ומסילת

את ברוב ולהביא הדיבור את יותר להרחיב הראוי מן היה כאן הכתובים הדברים ככל

מתוך  שיוצא מה את בעיקר מביא הנני עתה לעת אך שכתבנו, לדברים המקורות

למועד  חזון עוד ואי"ה ההעתקה, בעת נופך תוספת מעט עם הרמח"ל, רבינו לשון גוף

אמן. ישראל כל ועל זיע"א הרמח"ל רבינו לכבוד כראוי הדברים ולהרחיב לשוב
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הקדמה 

מבני  הנשכחים האלה הדברים לו יזכרו כי וההתמדה, עליו החזרה מן יוצא התועלת אבל

ממנה. מתעלם הוא אשר חובתו לבו  אל וישים בטבע, האדם

עליו מ"ש אלא זה, ספר על פעמים כמה שיחזור במה די לא כי ר"ל וההתמדה, החזרה

ויפיק  לבו אל הדברים את יתן כך ידי על ורק עליו, ובחזרתו בלימודו להתמיד גם

הנצרכת. התועלת את מהם

כל וביאור ויחזור יעמוד אדם אם גם כי וללא הענין, התמדה, ללא אך תלמודו, על ימיו

על  יחזור המחר וביום אתמול, שלמד מה על יחזור אחד שביום כגון נכון, סדר

שלא  ודאי בה, ויטייל בארץ ישוט אלא כלל ילמד לא אחריו וביום שנה, לפני שלמד מה

כחשיכה  כימים לילות ושם תלמודו על ששוקד במי הוא וכן ערך. כל לחזרתו תהיה

והמסקנות  הפרקים ראשי את בראשו מסכם ואינו כלל, תלמודו על חוזר אינו אך כאורה,

מרן  שהרבה וכמו שלמד. מה מכל מאומה בידו ישאר שלא ודאי מהסוגיא, העולות

ז'. פרק ח"ג המלך מעדני בספר בס"ד דבריו את והבאתי כך, על להזהיר שליט"א

בהם  יעסק לא אם ויסודותיו, התחלותיו הישר האדם כל בלב קבועים שכבר פי על אף

בם. ירגיש ולא עליהם יעבר יכירם, ולא פרטיו יראה -

מרחוק רבינו כשהוא מבעיא דלא לומר עליהם", ו"יעבור פרטיו" "יראה בלשונו כפל

בסמוך  ממש עליהם כשיעבור אפילו אלא להכירם, יוכל שלא אותם רואה רק

מדברים  שבפיהם רבים אנשים הרואות עיננו כי כוונתו להרחיב ונלע"ד בם. ירגיש לא לו

כרחוק  עצמם מדבריהם רחוקים הם בפועל אך וחשובים, נעלים מוסר דברי גבוהה גבוהה

מוסר  דברי דיבר זה שאדם להאמין מתקשה מקרוב שמכירם שמי עד ממערב, מזרח

במוסר  מתבונן אינו כאשר כי בכאן, רבינו דברי היא זו למציאות והתשובה נעלים, כ"כ

בהם, וידבר עליהם, יעבור שהוא יתכן אלא בהם, להכיר ולא מרחוק לראותם רק לא יכול

בהם! ירגיש לא אך

נחת  לעשות נפשו שתתעורר עד יתברך, אליו אהבה האדם בלב נקבע שיהיה - האהבה

מצדו  זה חסר אם ויצטער ולאמו, לאביו רוח נחת לעשות מתעורר שלבו כמו לפניו, רוח

מזה. דבר בעשותו רבה שמחה וישמח זה על ויקנא מאחרים, או

נוספות ראה רבות נקודות ומצויות ברוחב, יותר כוונתו רבינו שביאר יט פרק להלן

הספר. בתוך רבים לפרקים ששייכות זו בהקדמה
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א' פרק

חובתו  מה האדם אצל ויתאמת שיתברר - הוא התמימה העבודה ושרש החסידות יסוד

חייו. ימי כל עמל הוא אשר בכל ומגמתו מבטו שישים צריך ולמה בעולמו,

מבוררת אפשר שהאמונה אנשים יש דהנה ויתאמת, שיתברר - תרתי דנקט דמאי

לאמיתית אותה מחשיבים אינם זאת ובכל היטב בעיניהם שרואים וכדו' (כהרופאים

עובדים) ואינם מאמינים אינם ובכ"ז יתב' מציאותו לא את אך אמתית אצלם האמונה אשר ויש ,

זו)מבוררת אמונה מהות ביררו שלא אף הון כל בעד אמונתם ימירו שלא העם דלא (כפשוטי לז"א ,

דלזה  ואפשר אצלו. אמתית תהיה שהיא צריך ומאידך האמונה יברר מחד אלא בחד סגי

הנ"ל, הדברים שני דרך על שהוא העבודה, ו"שורש" החסידות "יסוד" נקט נמי

להשי"ת  ההתקרבות שהיא בעבודה אך ימוט, בל "יסוד" בחינת אצלו יהיה ה' דבחסידות

דהמבט  ומגמתו", "מבטו דנקט נמי אפשר ולזה בזה. והולך שמוסיף "שורש" כמו יהא

נגד  והוא תמיד. אחד בדבר קבועה שהיא מגמתו משא"כ עת, בכל מתחלף האדם של

על  ב"עיונים" ועי' מגמתו. ישים ובאימות מבטו ישים דבבירור הנ"ל והאימות הבירור

ג' יפשפש)פרק להרב (ד"ה וע"ע ודו'ק. למשמוש. פשפוש בין ההבדל זה פי על שביאר

זצ"ל זקן ע"ב)ואברהם די"ז ד' זו.(דרוש חקירה עפ"י שביאר במאמרי במה בס"ד דבריו (והבאתי

אליעזר") "דבר לקונ' הנספח כפיו" מיגיע הנהנה "גדול עי"ש.בענין .

הרמח"ל.וע"ע דברי בביאור שמיני פרשת אליהו בלב

בכוונתו ומ"ש  להעמיס אפשר חייו, ימי בכל עמל הוא אשר בכל ומגמתו מבטו שישים

כאכילה  הגופניים, מעשיו את לקדש יכול שהאדם כו פרק להלן שכתב מה

כל  עמל שהוא מה בכל שיתבונן כותב ולזה עי"ש. בעצמו, שיתעלה ידי על וכו', ושתיה

מונהג  שיהיה ופרט פרט בכל יתבונן בהם שגם לכאו', הגשמיות דברי גם דהיינו חייו, ימי

התורה. אדני על ומוטבע

ראשונה שיעמל ראוי הזאת, לטובה האדם לכשיזכה והינו,אמנם לקנותה, ביגיעו וישתדל

המצוות. הם והם הענין, זה שתולדותם מעשים בכח יתברך בו לדבק שישתדל

יזכה,בס "א למען כשר"ל רבינו של בלשונו מורגל דכך יותר, נכון וכן אדם". "לשיזכה כ'

ר"ל  ראשונה, שיעמול ומ"ש בספר. להלן רבים מקומות בעוד הוא שכן כמו

וכו'. ולהשתדל לעמול עליו שבראשונה
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והם  יתברך, ממנו אותו המרחיקים בו שרבים במקום לאדם הוא ברוך הקדוש שמו והנה

האמתי. הטוב מן והולך מתרחק הוא הנה אחריהן ימשך אם אשר החמריות, התאוות הם

ההבל המקום  מן נמלט "ואין בהקדמה וכמ"ש העוה"ז, הוא המחרחיקים בו שהרבים

היאך  ללמדנו רבינו מתעתד זה ובספר ע"ש. מלבנו". אותה המשכח העולמי

בתורה  עליה של בדרך יהיה והכל ממנו, ליהנות גם ואפילו העוה"ז, את לעבור נוכל

הם  החומריות  התאוות אחרי המשיכה כי מודיענו כל ראשית עכ"פ אך הטובות. ובמדות

העולם. מן האדם את בעיקר המרחיקים הדברים

ואחור. פנים אליו המלחמה שנמצאת עד אחד. מצד והיסורין אחד מצד השלוה

ליפול נראה  האדם עלול שמחמתה לאדם, נסיון של סוג היא השלוה שגם דר"ל 

אדם מכל החכם וכמאמר מלהתעורר. ולשכוח השיגרה ז-ט)בזרועות ל, :(משלי

ראש  ממני, הרחק כזב ודבר שוא אמות! בטרם ממני תמנע אל מאתך, שאלתי שתים

אורש  ופן ה', מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן חקי. לחם הטריפני לי, תתן אל ועשר [עוני]

ה' מי ולומר לכחש עלול הינו עושר לו כשיהיה שגם דהיינו אלהי. שם ותפשתי וגנבתי

התוכחה. בפסוקי בתורה פעמים וכמה כמה וכמ"ש רח"ל,

ומשתמש  בבוראו ונדבק בעצמו שולט הוא ואם עמו, העולם ומקלקל מתקלקל הוא הנה

כי  עמו. מתעלה עצמו והעולם מתעלה הוא בוראו, לעבד לסיוע לו להיות רק העולם מן

יתברך. בקדשתו המקדש השלם האדם משמשי בהיותם כלם לבריות הוא גדול עלוי הנה

הרי נראה  בו, שישתמשו מיועד שהעולם מה כפי בעולם משתמש שאינו דכיון דר"ל

רח"ל. עי"כ. כולו העולם את מקלקל גם הוא אלא מתקלקל שהוא רק לא שבכך

כהמשל  העולם, לכל קלקול הוי בקלקולו וממילא מהעולם חלק שהוא משום והיינו

קודח. אני בחלקי ואמר בה קדח שאחד לספינה

לקמן ומאי  שכתב מה לפי שהוא אפשר אחרת, מדה ולא דוקא יתברך בקדושתו דנקט

עי"ש. הקדוש. האדם בקדושת מתקדשים העולם ענייני שכל כו פרק

יגיע  אלו - הוא וגם אמתית, ושלוה הנאות לו העולם שירבה ימצא לא אלף מני אחד

העולם. מן ובטל עבר כבר שנה למאה

יש כונת לרבים אמנם כי אמיתית, שלוה וגם הנאות גם לאדם שיהיו יתכן שלא רבינו

וגם  הנאות, להם אין שלוה להם שיש אלה רוב פי ועל שלוה, להם אין אך הנאות

מים  כמו הן העולם שהנאות פשוטה, היא לזה והסיבה אמיתית. היא השלוה תמיד לא

לאופנוע  משתוקק הוא בתחילה לדוגמא ואם מהם, שבע אינו האדם שלעולם מלוחים
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מכן  ולאחר יוקרתית, למכונית משתוקק הוא השיגו שהוא לאחר עוצמתי, מנוע עם

שלוותו  לעולם כי בהנאותיו שלוה לו אין שלעולם ונמצא וכו', וכו' חלומית לחופשה

אמיתית. ולא וזמנית רגעית הינה

וישוב  רוח נחת לו לשיהיה בלבד, ולסיוע לעזר אלא לו שיהיו ראוי אין העולם והנאות

עליו. המטלת הזאת העבודה אל לבו לפנות יוכל למען דעת

שהוא כאן דבר כל העולם, בהנאות ולהשתמש לבקש היאך הזהב דרך את רבינו מתווה

בתנאי  זאת וכמובן ממנו, ליהנות מותר ה', לעבודת דעתו ליישוב ולסייע לעזור יכול

שעצם  א', אופנים, בב' להיערך צריך שהמבחן ונלע"ד הנסיון, במבחן יעמוד שהדבר

מאכלו  חשש בה שאין כגון שהוא, כל איסור בשום כרוכה אינה או ההנאה אסורות, ת

וכדו' הוללות או המלון)פריצות, בבתי סכנת (כמצוי בה שיש מדומה הנאה שגם ופשוט .

טרקטורונים, על מטורפת רכיבה כגון ה', בעבודת לסייע אופן בשום יכולה לא נפשות

שיש  חושבים שהצעירים רבים דברים ועוד בטיחות, אמצעי ללא טבע לאתרי כניסה

בתורה  עליה של המבורכת התוצאה ניכרת אכן בהנאה השימוש שלאחר ב', הנאה. בהם

המים  בצעי בין רגלי מסלול לערוך לדוגמא צריך שהוא החליט אדם אם אך ה', ובעבודת

וביטול  במנין תפילות הפסיד הוא המסלול ואחרי כח, להחליף כדי ארוכות שעות במשך

ראויה. ולא מוצדקת היתה לא זו שהנאה הרי תורה,

תהא ונראה  שלא והיינו הדעת", "יישוב בהנאה שתהיה שצריך רבינו בלשון עוד לדייק

גבוהים  מצוקים שקופצים כאותם הדעת, ישוב לחוסר שגורמות ההנאות ממיני

הנוכחים  כל את מתסיס שהזמר [נפרדות] להופעות שהולכים או חבלים, ע"י מפחידים

יכול  לא אופן בשום כאלה הנאות שאחרי ירקדו, שם ושעירים כתיישים אותם ומקפיץ

הדעת. ישוב לאדם להיות

העבודה ואפשר לצורך ורק אך להיות צריך אלה בהנאות שהשימוש עוד לדייק

היא  עליו המוטלת שהעבודה ישיבה בחור הוא אם כגון עליו", "המוטלת

עלי  לעצמו לומר לו אין היטב, הסוגיות את ולדעת המסכת את לסיים וללמוד, לשבת

העבודה  לא זו שהרי לנצרכים, כסף לאסוף שאוכל כדי כח לאגור קצרה לחופשה לצאת

הישיבה  של לת"ת כסף לאסוף הבחורים יוצאים המציאות מכורח אם וגם עליו, המוטלת

בחירות לפני הישיבה)או וראשי חכם הוראת המוטלת (עפ"י העבודה לא שזו לזכור עליהם ,

מוטלת  שבאמת לעבודה ולשוב זו עבודה את לסיים הם צריכים עת ובכל עליהם,

התחומים. בשאר הוא וכן עליהם.
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בהם. והתלוי החמריות עניני כל הנה הן

להלןיתכן למ"ש הרמח"ל יג)שכוונת דברים (פרק להיות יכולות בעיקרן העולם שהנאות

המאכל  כגון חמורים, לאיסורים להביא יכולות תוצאותיהן אך בעשיה, המותרים

פריקת  אחריו מושך הכרס מילוי אך מותרים, הינם למהדרין כשרים כשהם והמשתה

דבריו, את יותר שם וביאר רעים, מינים ושאר הזנות אחריו מושך היין ומשתה העול,

את  גם לבדוק צריך לה' התקרבותו דרך את האדם שכשבוחן כאן מודיענו כן ועל

לגרור. יכולים שמעשיו התוצאות

ירפהו, ולא בו ויאחז אחריו ירדף - הזאת לקרבה אמצעי שהוא לחשב שיוכל מה וכל

האש. מן כבורח ממנו יברח - לזה מניעה שהוא לחשב שיוכל ומה

לפי ראה שאינו בדעתו שמבין ממה גם עצמו מרחיק שהחסיד שכתב יח פרק להלן

בדבר  רצונו על לו רומז כשאביו שמיד אביו את האוהב לבן זאת והמשיל ה', רצון

בחסידות  הוא וכן מפורש, ציווי כך על לקבל מחכה ואינו רצונו את למלאות רץ מיד מה

נוספים  בחיובים עצמו מכניס אלא לא, ותו להדיא שנאמר מה רק מקיים הוא שאין

ה'. לרצון שהם שיודע

התשע"ג  למטמוני"ם כ"ח בליל החותם דברי כה
ס"ט  כהן אליהו ע"ה

���
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התפילות  לענין הקדמה

תפלות"בהקדמה "תקט"ו תשנ"ו)לספר ירושלים הרמח"ל מכון הרה"ג (הוצאת כתב

חכמת  ש"כל לנו גילה הרמח"ל רבינו וז"ל: שליט"א, שריקי מרדכי

בעולם, נעשה או שנברא מה כל להבין האמונה אמיתת מראה אלא אינה האמת

ברוך  האחד האל מן נכון בדרך הכל מתנהג ואיך העליון, הרצון מן יוצא איך

באחרונה" הגמור השלמות אל להביאו הכל, לגלגל א)הוא, פחה פירוש (קל"ח .

היחיד  ב"ה, מהמאציל יוצא בו שנעשה מה וכל בעולם שנמצא מה כל הענינים,

"יחוד  ובלשונו: הרמח"ל, לפי היחוד הרמח"ל הגדרת וזו ובשליטה, במציאות

נמצא  אחר רצון שום ואין הנמצא הוא יתברך רצונו שרק הוא ב"ה סוף האין

לבדו" שולט הוא כן על ממנו, שם)אלא .(קל"ח,

הגדול כל רבינו של נפשו שמשאת ספק ללא יודע הרמח"ל בכתבי רב בי בר

נשגב  ענין מפרש המחבר שאין ספר לך ואין בעולם. יתברך יחודו גילוי היא

כך" כל הושג "לא בדורו שאפילו ודעת)זה חכמה פתחי יחודו (אגרות שגילוי הגם .

המשיח ביאת עם אלא נעשה לא מט)בפועל פתח אחת (קל"ח שעה יפה אולם

אותו  לנו מסר יתברך, יחודו גילוי נשמתו נימי בכל הרגיש אשר רבינו קודם.

ה', בדרך האידרא, בפירוש תבונות, בדעת בכללים, בספריו: אופנים מיני בכל

ובתפלות. תהילה בלישרים

הצורה אולם דהיינו, למעשה, הלכה בבחינת לנו ומתגלה היחוד מושג בתפלות

גילו  ממשיכים איך הזה, בעולם היחוד של התולדות היחוד, מתגלה איך

זה ספר והקיווי. הבקשה ידי על תפלות)יחודו המאור (תקט"ו של דעתו מגלה

באופן  מתגלה השונים בכתביו מכוסה שהיה מה כולו, העולם כל שהאיר הגדול

לתורת  מודעים שהיו החבורה, לבני מיועדים היו אלו שתפלות כמדומני מדהים.

חידש. אשר ולמושגים רבם

יחוד כלום של הנעלם סוד לנו לתאר בה ניסה שלא אחת דרך רבינו הניח לא

לדור  למסור כדי לציירו יכולה אנוש שדעת אחד סגנון השאיר לא ה'.

ה'. סוד האחרון
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ישר"היתרה דרך פה לנו מגלה הרמח"ל תקט"ו)מזו, – התפלה,(גימטריא דרך והיא

בספרו  רבינו פירש וכבר עלינו. יחודו שיגלה ולבקש בתחינה ה' אל לבוא

מיני  שאר ותבין התפילות, ענין לך "ואומר וז"ל: התפלה, של כוחה במרום אדיר

האלה  בדרכים עולה הדבור, שעושה האותיות מן ההתנוצצות זה בצאת הדבור.

ואז  דאצילות... במלכות ונקשר ומגיע ההוא הדיבור לפי הם והדרכים שאמרנו,

הענין  יסוד להם. העולה לפי בהנהגתם להתחלף המאורות, לקראתם מתעוררים

ההתנוצצות  מהם שיצא לאותיות הענין זה ב"ה המאציל שעשה כמו כי הוא,

המאורות  ויתחלפו התנוצצות זה מקבל שיהיה מה במאורות עשה כן הנה הזה,

מן  להם העולה לפי להתנהג עומדים המאורות תמיד, הוא כן כי בהנהגם,

קס"ג)התחתונים שגורמת (עמ' למעלה, התנוצצות עולה התפלה של מכוחה .

הרחמים". למידת הדין ממידת הנהגה, של התחלפות

ולכבוד בבית קונם לכבוד ושירים תפילות התלמידים הרבו הרמח"ל של מדרשו

הקדושה שםהשכינה שורה תטז)שהיתה עמ' אגרות מהזוהר (עיין חוץ .

ושלח  הזוהר, בלשון בארמית, תפלות גם רמח"ל כתב החדשים, ותיקונים תנינא

באסן הר"י צז)לרבו צו עמ' טמירין,(אגרות רזין לרבניו שגילה שהמגיד, בכדי לא .

דישראל" צלותהון מקבל "דהוה שמועיא"ל ב)היה כז מנוחה .(ברית

לו,ידיעה התגלה זה מלאך שדוקא הרמח"ל של הפנימי עולמו לנו מאירה זו 

על  חיים באלהים להדבק תשוקתו גדלה כמה לנו להראות לאחר, ולא

שעה  רבע עליו עובר היה שלא עד היום, כל בם והתמיד ששקד יחודים ידי

יחוד. לט)בלא עמ' .(אגרות

דרך רבינו לנו וגילה הרקיע שבילי בכל והבחין ידע ליה, אניס לא רז שום אשר

המקטרגים, כל ומשתיקה המסכים כל בוקעת אשר הקיווי, והיא חדשה,

מעונה" שוכן צור לפני התפלה א)"להביא סימן ח"ב, .(תפלות

קויתי בקיווי לישועתך תפלותיו: כל רבינו חתם ישראל, של אמונתם שהוא -

למקום  להגיע הקיווי מכח כנשרים, אבר יעלו כח יחליפו ה' וקיווי הוי"ה.

לתחתונים שפע ולהמשיך להגיע, יכול אדם בני מעשה ששום מקום (ראה עליון,

קעה) הקיווי"תפלה כמו שבוקע דבר שום ש"אין רמח"ל אותנו לימד קלא). .(תפלה
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וסדק  נקב ועושה תקוותו, בקו בוקע ממש הוא "המקוה אומר הוא אחר ובמקום

הכבוד" כסא תחת רמז)לעלות עמ' רמח"ל, ש"אין (אוצרות הקו, הוא הקיווי סוד .

ב"ה סוף אין קו בו שיכנוס לצפות אם כי עשוי רמו)הצמצום עמ' הוא (שם הקו .

הרשימו, הנהגת לפי  רק הולך העולם הקו שבלתי כולה, הבריאה של התקווה

עושה  ברשימו הקו בהתפשט אולם ההפסד. כחות ושליטת חרבן שפירושה

קח)סדרים עמ' לא יחזור (פתח רע וכל ההטבה כח יתגבר שבסוף כדי אותו ומנהג

קה)לטוב עמ' ל' בנאצל(פתח המאציל מתדבקים הא"ס, הקו ידי שעל כמו (פתח .

סח) עמ' בקב"ה.כז המתפלל מתדבק הקיווי ידי על כן ,

שמתגלה,על שבשעה העליון, היחוד מעוררת והיא עולה, התפילה הקיווי, ידי

חכמה  ברכות, נתקנים, והשכינה ישראל לטוב, חוזר הרע כל נתקן, הכל

סוף וש  אין וכולי, הדרם ברוב מופיעים והמשיח הגאולה הבעולם, יורדים פע

העובדים, אדם "שבני רמח"ל: כותב יחודו גילוי על בעולם. יחודו גילוי לתולדות

יחוד  – שכרם יהיה מה ותראה החסרונות. כל ולתקן לגלותו ימשיכוהו הם

עצמה" השלמה ההטבה היא וזאת שישיגהו. – אליהם נגלה שיהיה המתגלה,

יג) עמ' ד' .(פתח

שיודעים בדורות ה', את העובדים המכוונים חקלא", "מחצדי נתמעטו האחרונים

של  ותפלתם הקיווי שע"י גילה הרמח"ל רבינו אולם וכו', השכינה לתקן

הכוונות  ידי על להם שמגיעים מדרגות אותם העליון. היחוד מתעורר ישראל

הדרך  וזאת והקיווי, אמונה ידי על כן גם להם להגיע אפשר והיחודים, הגדולות

ישראל בני לפני משה שם ש"ם)אשר מט"ר צד"ק קצ"ג תפלות .(עיין

החסידותבספרו על פרק רבינו כותב ישרים, מסילת יט)הגדול זה (פרק "ועל :

ב)אמרו קיד, משפטים החסיד (זהר והנה קונו. עם המתחסד חסיד איזהו

ודאי  הנה הזאת, הכוונה על מצותיו במעשה עובד שהוא העבודה מלבד כזה

גורם  שזה מה מצד החורבן, ועל הגלות על ממש צער תמיד שיצטער צריך

השם  לכבוד עילוי יהיה שבה לפי לגאולה ויתאוה יתברך, לכבודו כביכול מיעוט

לכבוד  ומיצר ומתאוה למעלה, שהבאנו התדב"א שכתב מה והוא יתברך,

לעילוי". שמים כבוד והשבת ישראל בני גאולת על תמיד ויתפלל וכו', ירושלים
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והיא  שבלימוד הכוונה על אנו לומדים הרמח"ל של הישיבה תקנות מתוך גם

ישראל" כל ולתיקון הקדושה השכינה ט)"לתיקון עמ' לאזהרת (אגרות ובנוגע ,

וקיווי  שלם ציפוי ה', לישועת ומצפים מקוים להיות לבבכם "שימו התלמידים:

תנה)חזק" עמ' .(שם

הם תיקון אלו ירושלים: בנין המקדש, בית  הגאולה, ישראל עם תיקון השכינה,

אותם  דרמח"ל. אליבא החסיד אצל ה' בעבודת העיקריים הנושאים

אחד, בקנה כולם עולים אשר התפלות בכל ופינה יתד ונעשים חוזרים נושאים

הקיווי. והוא הקו הוא

אומר:ויהי הוא וכן קווי", יבושו לא אשר ה' אני כי "וידעת בנו שיתקיים רצון

שריקי  מרדכי הרה"ג עכ"ל כנשרים". אבר יעלו כח יחליפו ה' "וקווי

הרמח"ל. לתפלות בהקדמה שליט"א

ריחמ"א: על א"ה תפלות כמה להביא בס"ד אמרתי למעלה המובא כל ולפי

וגואלי: צורי בעזר החלי וזה ישראל, ועם השכינה של ענין

צ"ד  תפלה

מתייחד  יתברך ה' שאין גבוה, צורך היא ישראל של גאולתם כי הגאולה, על נפלאה תפלה
ביניהם. שורה והשכינה בארצם לפניו בעמדם ישראל בבני אלא

מפני  הארץ לקצה הגענו ועבדיך בניך אנחנו הרי ומיוחד יחיד אחד אל
יא)זעמך קב, תהלים שועלים (ע"פ רגליך מכון ובית עזובה קדשך ואדמת ,

בו מח)הלכו ה, לנו (איכה נתת מעט ומקדש עזבתנו לא זאת גם ואף ,
בניך  כל קדשך למעון ויעלו תקבץ הנדחה השה את אויבינו, בארצות
אשר  לפניך בעמדם עמך  ישראל בבני המתיחד אחד, ה' אתה כי כאחד

נחלתך שבט גאלת ב)עדתךקנית עד, שורה (תהלים שכינתך שהיתה בזמן ,
בו שכנת זה ציון הר בגילוי דרכם,(שם)ביניהם את בניך עזבו לא ואשר ,

מרגוע  תן אויביהם, בארצות גם קימוה בלבבם, נטשו לא ועבודתך
לעבדיך, מנוחה שמחה, לבניך תן קדשך, בבית ויעבדוך לנפשותם
ותגלה  בבניך, תתיחד תפארתה, למקום תעלה הקדושה ושכינתך

הוי"ה. קויתי לישועתך יבושו, לא קויך כל כי אמתך
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כ"ח  תפלה

שיתגלה  ראויים לבד הם כן על יתברך, ליחודו המקוים אמת זרע בארץ, אחד גוי הם ישראל
בעולם. ממשלתו יחוד לגלות עליהם הוי"ה שם

הקדוש  שם בסוד סדרת שלך המדרגות כל הרי ומיוחד יחיד אחד אל
בארץ אחד גוי שהם בישראל נודעים וכלם ב"ה, הוי"ה הימים שלך (דברי

כא) יז, שוריםא' שהם ובשעה שלך, היחוד לגלות המדרגות), ,עליהם (פירוש
ישראל) וכו'(פירוש ישראל בני על שמי את ושמו כז)נאמר ו, שהרי (במדבר ,

שלך  המדרגות אמת כל זרע שהם ישראל על אלא ואינם הם, אמת
כא) ב, לה,(ירמיה שראוי למי הממשלה ותשיב בעולמך, אמתך גלה אף

מדרגותיו, כל ולסדר ב"ה, הוי"ה הקדוש לשמך לך, מקוים אנחנו שהרי
הוי"ה. קויתי לישועתך

��

ל"ג  תפלה

שסודם  דמנצפ"ך בפ"ר אימא ידי על והפרתה ישראל, של גלותם להאריך שנשבע ה' שבועת
המקוה. מי

שיעשו  עד לישראל גלות להאריך נשבעת אם ומיוחד יחיד אחד אל
יפר מ"י הרי תשובה, שהיא עלאה אימא מצד ע"א)תשובה קו ב ,(זוהר

שלה, ב"פר" השבועה, להפ"ר כח לה שיש ודאי, אימא (גימטריא)שהיא

צרה, בעת מושיעו ישראל מקוה שבהם מקוה, שהם יד,מנצפ"ך, (ירמיה

ישראלח) מקוה וזה לך, מקוים ישראל הרי ודאי, צרה יהיה כ,, וזה
הוי"ה. קויתי לישועתך הכל, סיתום צרה, בעת אותם שיושיע

��

���

מקווה כ. ישראל ושעם ישראל לעם שיש הקיווי שעצם הללו הרמח"ל מדברי אנו רואים ריחמ"א: א"ה

ישראל. עם של טהרה המקוה בעצמו הוא לה'
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מ' תפלה

כן. שיעשו היה יתברך שרצונו יוכיח סופם יתברך, רצונו הפך שעושים שנראה הבריות אפילו

שנראה  ואפילו בריותיך, כל עושים שלך רצון ומיוחד יחיד אחד אל
כן רצית שאתה יוכיח הכל סוף הרי רצונך, הפך להם כא,שעושים להניח

על  ואף עמך ישראל מקוים לאמתך אמתך, שידעו שבחך אמת להוציא
לנו  לא לפניך מתפללים וכן בוטחים, הם אמתך על לפניך, שחטאו פי

אמתך על וכו', א)ה' קטו, בך,(תהלים וישמחו למקויך, אמתך גלה ,
הוי"ה. קויתי לישועתך

רכ"ה  תפלה

עוונותינו. כל את יתקן תכלית בעל הבלתי יכלתו שבכח יתברך ליחודו קוינו

הרי  קדושתך אורות בין פרוד גרמו עוונותינו אם ומיוחד יחיד אחד אל
בכל  נתקנים עוונותינו שיהיו מקוים ליחודך ואנו אותם, מיחד יחיד אתה

וכו', עון את ומשתי נאמר וכן יט)יכלתך, ג יהיו (זכריה ודבריך אמת אתה ,
צורי  ה' לפני לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו וכו', אמת אלהים וה' אמת,

טו)וגואלי יט תאחר (תהלים אל ה' זולתך, אין כי ענני ומיוחד יחיד אחד ,
ו) ע הוי"ה.(תהלים קויתי לישועתך ,
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בסוף כא. במזיד והן בשוגג הן האדם בני חטאו אם שגם משמע הקדוש הרמח"ל מדברי ריחמ"א: א"ה

הרצועה, את נתיר כן על יתברך ה' של רצונו שהכל בגלל שח"ו הכוונה ואין יתברך, רצונו הוא הכל

וידע  זאת על בתשובה ישוב עליו שמוטל מה עשה ולא האדם חטא שכבר שאחרי הכוונה אלא

מנת  על בחטאים מלכתחילה יפול שח"ו לא אבל בעולם שמו יתקדש הזה שבאופן רצה שהקב"ה

בתשובה. לשוב
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